
UBND TỈNH THÁI BÌNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số:  932 /SYT-NVY 
V/v hướng dẫn kiểm soát người ra, vào tỉnh 

Thái Bình trong phòng, chống dịch Covid-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 
                         

         Thái Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2021 

   

Kính gửi:  

 

 

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

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí; 

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

  
 

 

 Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, thực hiện 

chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn việc thực hiện kiểm soát 

người ra, vào tỉnh Thái Bình trong công tác phòng chống dịch như sau: 

1. Yêu cầu chung: tất cả người vào tỉnh Thái Bình phải thực hiện khai báo y 

tế tại một trong các địa điểm sau: chính quyền địa phương; cơ quan y tế địa 

phương; cơ quan, đơn vị chủ quản; nơi cư trú, lưu trú; chốt kiểm dịch và đồng 

thời tự theo dõi sức khỏe, thực hiện ghi lịch trình, nhật kí tiếp xúc và các biện 

pháp phòng, chống dịch. Khi có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp như sốt, 

ho, khó thở… phải tự cách ly ngay và khai báo cho cơ quan y tế địa phương qua 

điện thoại hoặc bằng các hình thức gián tiếp khác (không được đi khỏi nơi tự 

cách ly để khai báo) để được khám, xét nghiệm, quản lý, cách ly, giám sát, theo 

dõi sức khỏe theo quy định. Thời gian khai báo y tế không quá 06 giờ kể từ khi 

đến nhà, nơi lưu trú. 

2. Những đối tượng sau đây phải thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày tại 

các cơ sở cách ly của tỉnh, huyện/thành phố: Người ở trong các ổ dịch phải 

phong tỏa, người từ các địa phương, khu vực đang có dịch phải áp dụng biện 

pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

(nhưng vì lý do nào đó đã ra khỏi khu vực phong tỏa, khu vực cách ly xã hội đó 

và vào tỉnh Thái Bình); người xác định là F1; người nhập cảnh về Việt Nam và 

vào tỉnh Thái Bình nhưng chưa thực hiện cách ly tập trung theo quy định; người 

nhập cảnh trái phép. 

3. Người trong vùng kiểm soát dịch của các địa phương, khu vực có dịch 

đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ vào tỉnh Thái Bình đều phải cách ly y tế 21 ngày kể từ khi vào tỉnh. 

- Trường hợp có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 

không quá 03 ngày tính từ ngày vào tỉnh (bằng RT-PCR hoặc test nhanh tại các 

cơ sở y tế được cấp phép thực hiện xét nghiệm) thì phải cách ly tại nhà, nơi lưu 

trú 21 ngày kể từ khi vào tỉnh, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch.  



- Trường hợp chưa làm xét nghiệm hoặc xét nghiệm quá thời hạn nêu trên 

thì không được vào tỉnh hoặc nếu vào tỉnh phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 

21 ngày ngay khi vào tỉnh (các lực lượng chức năng, chốt kiểm dịch khi phát 

hiện những người này thì thông báo cho Trung tâm cấp cứu 115 vận chuyển 

người về nhà, nơi lưu trú để cách ly; Trung tâm y tế huyện, thành phố lấy mẫu 

xét nghiệm, nếu kết quả dương tính thì chuyển cách ly tại bệnh viện, nếu kết quả 

âm tính thì yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đủ 21 ngày kể từ khi 

vào tỉnh). Các trường hợp này tự trả chi phí: vận chuyển người và phương tiện 

cá nhân (nếu có), xét nghiệm theo quy định. 

4. Người từ các vùng khác của các địa phương đang có dịch về Thái Bình 

phải tự theo dõi sức khỏe đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá 

nhân trong phòng, chống dịch.  

5. Người nhập cảnh vừa kết thúc cách ly tập trung vào tỉnh Thái Bình lưu 

trú thì phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày theo quy định. 

6. Người mắc Covid-19 được điều trị khỏi, đủ điều kiện xuất viện theo 

quy định mà ngay sau đó vào tỉnh Thái Bình lưu trú phải thực hiện cách ly tại 

nhà, nơi lưu trú ít nhất 7 ngày theo quy định.  

7. Tất cả các tổ chức và cá nhân phải chấp hành nghiêm các quy định này, 

chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu để xảy ra vi phạm về phòng chống dịch. 

Ghi chú:  

- Ngoài các đối tượng trên, các trường hợp khác được thực hiện theo các 

quy định hiện hành về công tác phòng, chống dịch Covid-19; nếu có phát sinh, 

Sở Y tế sẽ tiếp nhận thông tin và hướng dẫn cụ thể. 

- Danh sách các ổ dịch, vùng dịch, địa phương có dịch được Sở Y tế cập 

nhật theo báo cáo hàng ngày gửi BCĐ PCD tỉnh, các sở, ban, ngành; các 

huyện, thành phố và thông báo trên Website của ngành y tế, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban chỉ đạo PCD tỉnh; 

- VP UBND tỉnh; 

- Đ/c GĐ, PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Phạm Quang Hòa  

  


