ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐIỆN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 139 /UBND-TTYT

Điện Biên, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn thực hiện phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện Điện Biên.

Kính gửi:
- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ
chức chính trị xã hội huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;
- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã thuộc huyện.
Thực hiện Công văn 184/UBND-KGVX, ngày 19/01/2022 của UBND
tỉnh Điện Biên về hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh Điện Biên đặc biệt là trong dịp tết nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, đảm
bảo cho nhân dân đón xuân vui vẻ, an toàn; UBND huyện đề nghị các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Giám sát, quản lý người vào huyện Điện Biên
1.1 Quy định chung
Tất cả người dân khi đến/về huyện Điện Biên từ các địa phương khác
phải thực hiện các quy định sau:
- Đối với người vào huyện Điện Biên từ vùng dịch cấp độ 1: Khai báo y tế
ngay với cơ quan y tế (Trạm y tế xã) trước khi về nhà/nơi cư trú (khai báo lưu
trú với địa phương) để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và tự
theo dõi sức khỏe, nếu có ho, sốt, đau rát họng, khó thở... phải báo ngay với cơ
sở y tế gần nhất và tổ Covid-19 cộng đồng.
- Đối với người vào huyện Điện Biên từ vùng dịch cấp độ 2: Khai báo y tế
ngay với cơ quan y tế (Trạm y tế xã), tự theo dõi sức khỏe 07 ngày, thực hiện
xét nghiệm test nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 ngay ngày
đầu tiên khi về/đến địa bàn cư trú/tạm trú; thực hiện xét nghiệm bằng phương
pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 sau khi về địa phương.
- Đối với người vào huyện Điện Biên từ vùng dịch cấp độ 3:
+ Nếu đã tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng đã
được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19
trong vòng 06 tháng: Khai báo y tế, tự theo dõi sức khoẻ 07 ngày, xét nghiệm
SARS-CoV-2 ngày thứ 1, ngày thứ 3, ngày thứ 7.
+ Nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COV1D-19 hoặc
đã tiêm đủ liều nhưng mũi thứ 2 chưa đủ 14 ngày hoặc thời gian tiêm mũi thứ 2
đã quá 06 tháng: Khai báo y tế, cách ly y tế 07 ngày tại nhà, tự theo dõi sức khoẻ
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07 ngày tiếp theo; xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày thứ 1, ngày thứ 3, ngày thứ 7.
- Đối với người vào huyện Điện Biên từ vùng dịch cấp độ 4: Khai báo y
tế, áp dụng cách ly và xét nghiệm như đối với người thuộc diện F1.
1.2 Thực hiện xét nghiệm đổi với tình huống đặc biệt
Đối với người vào huyện Điện Biên từ Thành phố Hà Nội, Hải Phòng; các
tỉnh, thành phố phía Nam; các tỉnh, thành phố có số ca mắc COVID-19 trong
cộng đồng từ 50 ca/ngày trở lên; từ vùng cấp độ dịch cấp độ 2 trở lên thuộc các
địa phương còn lại: Thực hiện xét nghiệm test nhanh phát hiện kháng nguyên vi
rút SARS-CoV-2 ngay ngày đầu tiên khi về/đến địa bàn cư trú/tạm trú; thực hiện
xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 sau khi về
địa phương.
2. Đối với người thuộc diện F1
2.1 Xác định người thuộc diện F1 là một trong các trường hợp sau:
- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp
với da, cơ thể...) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.
- Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong
cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác
định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0.
- Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét
hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.
- Người trực tiếp chăm sóc, khám, điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang
trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện
phòng hộ cá nhân.
Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định (F0) tính từ 2 ngày trước khi
khởi phát (đối với F0 không triệu chứng thì tính từ 2 ngày trước ngày lấy mẫu
có kết quả xét nghiệm dương tính) cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc
giá trị CT>30.
2.2. Giảm sát các trường hợp F1
- Đối với F1 đã tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối
cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng) hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm được xác định là F1: Thực
hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo. Nếu
không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì cách ly tập trung 07 ngày, tự theo dõi
sức khoẻ 07 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày thứ 1 và
ngày thứ 7.
- Đối với F1 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19
hoặc đã tiêm đủ liều nhưng mũi thứ 2 chưa đủ 14 ngày hoặc thời gian tiêm mũi
thứ 2 đã quá 06 tháng: Thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại nhà, tự theo dõi sức
khỏe 07 ngày tiếp theo. Nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì cách ly tập
trung 14 ngày, tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm
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SARS-CoV-2 vào ngày thứ 1, ngày thứ 3, ngày thứ 14.
Nhận được công văn này, đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức
chính trị xã hội huyện; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Chủ tịch UBND
các xã thuộc huyện chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung yêu cầu./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Sở Y tế (B/c);
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện (B/c);
- Thành viên BCĐ, TTCH phòng, chống dịch
Covid-19 huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TTYT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nông Quang Thắng

