
UBND TỈNH THÁI BÌNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số:  889/SYT-NVY 
V/v hướng dẫn kiểm soát người đến, vào 

tỉnh Thái Bình phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 
                         

Thái Bình, ngày 26 tháng 5  năm 2021 

 

  

 Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 
 

 Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình ngày 25/5/2021; Căn cứ vào diến biến  

phức tạp về dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương, để hạn chế và kiểm soát tốt 

nguồn lây nhiễm vào tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn tạm thời việc khai báo y tế, phân loại, 

cách ly người đến và về Thái Bình kể từ ngày 27/5/2021, cụ thể như sau: 

1. Tất cả người từ tỉnh ngoài đến Thái Bình, người Thái Bình từ tỉnh ngoài trở 

về tỉnh phải khai báo y tế cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú. 

2. Người đến, về Thái Bình từ các địa phương, khu vực có dịch đang bị phong 

tỏa hoặc đang áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày. 

3. Người đến, về Thái Bình từ các địa phương có dịch và có nguồn lây trong 

cộng đồng, chưa xác định được F0 (Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí 

Minh) hoặc các địa phương, khu vực có dịch đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội 

thì phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 21 ngày, thực hiện xét nghiệm theo quy định và 

phải trả phí xét nghiệm./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban chỉ đạo PCD tỉnh; 

- VP UBND tỉnh; 

- Sở TT&TT; 

- Báo Thái Bình; 

-  Đài PTTH Thái Bình; 

- GD, PGĐ Sở Y tế; 

- Lưu VT-NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Quang Hòa  

  

 


