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UBND THANH PHO THAI B1NH
BAN CHI DiO PHONG, CHONG
DICH COVID-19

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM

S:'I'f'f /CV-BCD

TP. Thai Blnh, ngayO tháng nám 2021

Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

V/v huàng dn quân 1 ngirYi din, v
dja phirng trong tInh hInh mài
phàng, chông djch Covid-19.

KInh gl'ri:
- Các phông, ban, dan vj thuc thành ph&
- UBND các phii&ng, xã.
Ban Chi do phông, chng djch Covid-19 thành ph nhn duqc Cong van cüa
Sâ Y té: so 1879/SYT-NVY ngày 03/9/202 1 ye vic kiêm soát ngithi lao dng ra,
vào tinh trong phông, chông djch Covid-19; so 188 1/SYT-NVY ngày 05/9/202 1
ye vic hu&ng dn quãn 1 ngithi den, ye tinh Thai BInh trong tInh hInh mi
phông, chông djch Covid-19. Vê vic nay, Ban Chi do thânh phô yêu câu:
Các phông, ban, dan vj, dja phuang can cü chüc näng, nhim v11 tuyên truyn
vâ triên khai thirc hin các ni dung tii Cong van cüa S& Y té: so 1 879/SYT-NVY
ngày 03/9/2021 ye vic kiêm soát ngixôi lao dng ra, vào tinh trong phông, chông
djch Covid-19; so 1881/SYT-NVY ngày 05/9/2021 ye vic huàng dn quãn l
ngu'?Yi den, ye tinh Thai BInh trong tInh hInh mâi phông, chông dich Covid-19 ('Co
van ban kern theo).
UBND các phuà'ng, xâ: Chü trI, phi hgp Cong an thành ph và các phông,
dan vj lien quan rà soát, quãn l chit chë và tuyên truyên den tüng h dan ye các
quy djnh phông, chông djch Covid- 19 khi den, ye tinh Thai BInh.
Nhn Cong van nay, yêu câu các don vi khân truung thirc hin./.
Ntiinithn:

,-TT

- BCD phông chng djch Covid-19 tinh;
- TT Thành u' - HDND TP;
- Chü tjch, các PCT UBND TP;
- Các thãnh viên Ban Clii dao TP;
- Các phông, dcm vi lien quan;
-Nhir kInh gCri;
- Luti: VT, BCD.
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SO Y TE
Thii gian kS': 05/09/202 1 17:22:43 +07:0

UBND TiNH THAI BINH
SYTE
S& 1881 /SYT-NVY
V/v Hiràng din quãn 1 ngtrêri
den, ye tinh Thai BInh trong
tinh hInh rnâi phông chông
djch COVID- 19

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dôc 1p — Tir do — Hinh phüc
Thai BInh, ngày 05 tháng 9 nám 2021

KInhgi:ri:
- Các s, ban, ngàith, dcm vj, to chIrc, doanh nghip;
- Ban Chi do phông, chOng djch Covid- 19 huyn, thành phO;
- Các Chôt Liênngành Kiêm soát djch Covid-19 cUa tinh;
- Các dan vi y tê trên dja bàn tinh.

Thirc hin chi dao cüa Uy ban nhân dan tinh Thai BInh tai COng vn s
3819/UBND-KGVX ngày 27/8/202 1 ye vic kiêm soát ngui va phiwng tin ra vào
tinh; Cong vn sO 3902/UBND-KG\TX ngày 03/9/202 1 ye trien khai th%rc hin
Cong din so 1108/CD-1Tg ngày 3 1/8/2021 cUa Thu tuàng Chinh phü...; Dê dam
bão kiêm soát, quán 1' chat chë ngithi tr các vüng nguy ca djch bnh Covid- 19
den, ye tinh Thai BInh hin nay, Sâ Y tê huàng dan thc hin nhir sau:
1. Phân theo 04 vüng djch t dê kiêm soát vii ngrnYi den, ye ttr các dja
phiwng dang thirc hin giãn each xâ hti theo các Chi thj cüa Thu tiiàng Chinh
phü nhu sau:
- Vüng 1 (Wing do): các dja phixang thirc hin giãn each xã hi theo Chi
thj 16/CT-TTg hoac áp dicing cao han Chi thj 16/CT-TTg (16+) hoc vüng phong
tóa djch.
- Vüng 2 (Wing cam): các dja phi.rcing áp ding các bin pháp cao han Chi
thj sO 15/CT-TTg (15+).
- Wing 3 (Wing yang): các dja phucrng thirc hin Chi thj 15/CT-TTg.
- Wing 4 (Wing xanh): các dja phucing con !ti.
2. Phân theo 02 nhóm dôi ttrqng nguy eo cho nguâi dâ trng a, di, den các
dja phuang trên da theo hai tiêu chI ye Tiêm chüng vac xin và dà khOi bnh
Covid-19.
a. Nhóm 1, gôm các dOi tixqng:
- Ngithi dã tiêm du lieu väc xin phOng Covid- 19 (có chimg nhn tiêm
chüng trên So sue khoé din tir/ hoc giây chimg nhn cüa co sâ tiêm chüng Va
lieu cuôi ci1ng nàm trong thii gian tr dU 14 ngày den dithi 12 tháng, tInh den
thai diem dênlvê dja phi.rang).
- Ngithi dã khOi bnh Covid-19 (co giây chi'rng nhn xét nghim duang
tInh vâi SARS-CoV-2 bang phizang pháp RT-PCR mâu don không qua 6 tháng
và co giây xác nhn khOi bnh Covid- 19 hoc giây ra vin, tInh den thai diem
den/ye dja phuong).
b. Nhóm 2: gôm các dôi tuqng cOn 1i
3. Ap dicing các bin pháp kiêm soát, quãn trong phông, chOng djch
bnh cho các nhóm dôi tiiçlng theo các vCing khi den, ye tinh Thai BInh nhu sau:
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a. Không tip nhn ngithi vâo tinh (bao gm Ca ngithi Thai BInh) tr các
dja phungthuc Vüng 1 (Vüng dO).
b. Dôi vâi các nhomdoi tirçing tr các Vüng cOn laj ducrc den, ye tinh Thai
BIrth khi dáp '(mg dü các diêu kin sau:
- Phãi Co két qua xét nghim SARS-CoV-2 Am tInh trong vông 72 gRi kê
t(m khi cO két qua xét nghim bang phucmg pháp RT-PCR hoc Test nhanh kháng
nguyen do ca quan y tê cO dü kin cap theo quy djnh cüa Bô Y tê.
- Phãi cO giây ch'(rng minh nhân dan hoc can cuc cOng dan.
- Phãi có giây xác nhn do chInh quyên dja phrnng hoc cong an dja
phucmg nai cu tr011im trülhpc tp/công tác cap ye tInh trrng cu tni, liru trCi cUa
ban than.
- Phãi thc hin nghiêm t(ic các bin pháp phông, chông djch ngay sau khi
ye, vào tinli ci the nhu sau:
+ Dói tuQng thuc Ving 2 (Vàng cam,):
Nhórn 1: Cách ly y tê tp trung 07 ngày; xét nghim 02 lan SARS-CoV-2
vao ngày dâu, ngày th'(r 7 Va each ly y tê ti nhà 07 ngày tiêp theo; và tr theo
dôi s'(rc khOe 14 ngày tiêp theo.
Nhórn 2: Cách ly y tê tp trung 14 ngày; xét nghim 03 lan SARS-CoV-2
vao ngày dâu, ngày thu 7 và 14 và tr theo döi s'(rc khOe ti nhà 14 ngày tiêp theo.
+ Dói tng thuç$c Vtng 3 (Vüng vàng).
Nhórn 1: Cách ly y tê tai nhà 07 ngày; xét nghim 02 lan SARS-CoV-2
vào ngày dâu, ngày th'cr 7 Va tçr theo döi s'(rc khOe tai nhâ 07 ngày tiêp theo.
Nhórn 2: Cách ly ytê tp trung 07 ngày; xét nghirn 02 lan SARS-CoV-2
vào ngày dâu, ngày th 7 và cách ly ytê tai nba 07 ngày tiêp theo.
+ Dói twcfng thuc Ving 4 (Vàng xanh):
Nhóm 1: Tir theo dOi s'(rc khOe 14 ngày; khuyên khIch xét nghim sang
icc SARS-CoV-2 ngay khi ye dja phuang.
Nhóm 2: Tr theo dôi sue khOe ti nl'ià 07 ngày và theo dôi süc khOe tiêp
theo 07 ngày; xét nghim sang 1c SARS-CoV-2 ngay khi ye dja phuang.
(Tat các các dôi tuxgng trong qua trinh cách ly y te, theo dOi sue khOe phai
thc hin nghiêm quy djnh 5K cüa B Y tê và quy djnh cUa tinh Thai BInh, cüa
dja phi.mcing noi cix trü/luu trü; nêu cO diên biên bat thir&ng phái thông bao ngay
cho y tê dja phirng dê duqc huâng dn và xim 1 theo quy djnh).
Các dôi tixng không quy djnh trong van ban nay thI dtrc thc hin theo
cac van ban hin hành cüa Uy ban nhân dan tinh Thai BInh, Ban Chi do phông,
chông djch tinh Thai Bmnh, Sà Y te Thai BInh.
No'i nhân:
- Nhr trên;
- Ban Chi do PCD tinh;
- UBND các huyn, thành phô;
- GD, các PGD SYT;
z
,
. .
- Cong thong tin diçn tx tinh;
- Khoa Truyên thong, CDC;
- Lmi: VT, NVY1)

sO y TE
Thii gian ks': 04/09/202 1 15:34:36 +07:0
UBND TINH THAI B1NH

SOYTE
S& 1879/SYT-NVY
V/v kim soát nguii lao dng ra, vào tinh
trong, phông chong djch Covid-19

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Thai BInh, ngây 03 tháng 9 nám 2021

Kinhgn:
- Các sâ, ban, ngành, dun vi, t chüc, doanh nghip;
- Ban Chi do phông, chông djch các huyn, thành pho;
- Các Chôt Lien ngành Kiêm soát djch Covid-19;
- Các dcm vj y tê tren dja bàn tinh.
Thirc hin Cong van s 38191UBND-KGVX ngày 27/8/202 1 cUa Uy ban nhãn
dan tinh Thai Birth ye vic kiêm soát ngir&i và phuung tin ra vào tinh; Cong van so
3892/UBND-KGVX ngày 01/9/2021 cüa Uy ban nhân dan tinh Thai BIrth ye vic tang
cumg các bin pháp phông chông djch lien quan den chum ca bnh tai tinh Nam Djnh;
Cong din so 08-CD/TU ngày 26/8/202 1 cUa Ban Thuông vii Tinh üy và Cong din so
08/CD-UBND ngày 28/8/2021 cüa Chü tjch UBND tinh; Can cü vào các van bàn
htthng dan lam xét nghim cüa BO Y tê; Can ci'r tInh hinh thrc tê, dê chU dng phông
chng djch, S Y tê hrncng dan ngithi là cong nhân, nguôi lao dng trong tinh, ngoài
tinh di lam vic tti các khu cong nghip, cilm cOng nghip, cu sâ san xuât kinh doanh
(CSSXKD) hoc di lao dng tr do (gçi chung là NLD) trên dija bàn tinh Thai BInh và
tinh, thành phô giáp ranh vài tinh Thai BInh, khi ra, ye tinh Thai BInh nhir sau:
1.Kê t1r 06h00 ngày 06/9/202 1, khi ra, ye tinh NIB phãi có du các yêu câu sau:
- Co giay xac nhn két qua xét nghim SARS-CoV-2 AM TINH trong vông 72 gi
kê ttr khi có kêt qua xét nghim (bang k thuat RT-PCR hoc test nhanh kháng nguyen).
- Co giây xác nhn cüa Nhà may, Xi nghip, CSSXKD dôi vâi cong nhan) hoc
nth dang lam vic, nui cu trU/lu'u trt'i (doi vói ngtthi lao dng t do): Ghi rô hç và ten,
nui lam vic, so giây chi'rng minh nhân dan hoc can cuâc cong dan.
- Co chirng minh thu hoc can cuâc cong dan phü hcip vOi giây xác nhn trên.
- Thc hin nghiêm quy djnh 5K trong phông, chông djch theo khuyên cáo ciia
BYtê.
2. Khi xuât hin các tInh huông sau thI 1p tirc NLD không duçic ra, ye tinh
TháiBInh:
- NLD bj bnh!nghi bnh Covid-19 hoc thuc nhóm nguy cu phãi each ly y tê,
theo döi src khOe.
- Trên dja bàn cUa các tinh, thành phô trén có Ca bnh Covid- 19 trong cong
dông nhung chua xác djnh duqc nguôn lay (FO mat dâu) hoc Nhà may, Xi nghip,
CSSXKD, khu vrc nui NLD sinh sOng, lam vic phãi th%rc hin giãn each theo Chi
thj 16/CT-TTg./--No'i nhân:
- Nhu trén;
- Ban Chi dao PCD tinh;
- UBND các huyn, thành pho;
- Lãnh dao SYT;
- Cong thông tin din t1r tinh;
- Lint: VT, NVY.

