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Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Thái Bình, ngày  17  tháng 10 năm 2021 

 Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 

việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y 

tế về hướng dẫn tạm về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, 

Công văn số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát người 

về từ các khu vực có dịch Covid-19; Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 

16/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc điều chỉnh một số giải pháp thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh,                   

Sở Y tế hướng dẫn quản lý, kiểm soát người đến, về tỉnh như sau: 

1. Quy định chung 

1.1. Tất cả người dân khi đến, về Thái Bình từ các địa phương khác 

- Người dân khi về đến địa phương, khai báo y tế ngay với cơ quan y tế 

hoặc chính quyền địa phương (trước khi về nhà/nơi lưu trú) để được hướng dẫn 

các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu không khai báo y tế ngay mà để lây lan 

dịch bệnh thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trạm Y tế có trách nhiệm 

lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với các đối tượng nguy cơ. 

- Thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng 

chống dịch của tỉnh. 

- Trong thời gian theo dõi y tế khi có triệu chứng ho, sốt, đau rát họng, 

khó thở... phải báo ngay với y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm sàng  

lọc SARS-CoV-2 và hướng dẫn phòng, chống dịch theo quy định. 

1.2. Phân 02 nhóm đối tượng đối với người đến, về tỉnh để quản lý, kiểm 

soát phòng, chống dịch Covid-19: 

- Nhóm 1: Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (liều cuối cùng 

tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến, về tỉnh) 

hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID- 19 không 

quá 6 tháng tính đến thời điểm đến, về tỉnh).  

- Nhóm 2: Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19. 

2. Các quy định cụ thể 

2.1. Đối với người đến, về từ vùng dịch cấp độ 1 (màu xanh), cấp độ 2 
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(màu vàng):  

Thực hiện nghiêm túc các quy định chung và tự theo dõi sức khỏe.  

2.2. Đối với người đến, về từ vùng dịch cấp độ 3 (màu cam) 

- Người thuộc nhóm 1: thực hiện cách ly y tế tại nhà 07 ngày tính từ ngày 

đến, về tỉnh; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu, ngày thứ 

7; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày tiếp theo. 

- Người thuộc nhóm 2: thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày tính từ ngày 

đến, về tỉnh; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ba lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và 

ngày thứ 14; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày tiếp theo. 

* Các trường hợp đặc biệt (như: thực hiện công vụ, vận chuyển hàng hóa) 

đến, về tỉnh từ vùng dịch cấp độ 3 nếu lưu trú/cư trú tại tỉnh thì thực hiện:  

- Người thuộc nhóm 1: theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày 

tính từ ngày đến, về tỉnh; xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu và 

ngày thứ 7. 

- Người thuộc nhóm 2: cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tính từ ngày 

đến, về tỉnh; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu, ngày thứ 

7; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo. 

2.3. Người đến, về tỉnh từ vùng dịch cấp độ 4 (màu đỏ), các vùng cách ly 

y tế (phong tỏa):  

- Người thuộc nhóm 1: Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày tính từ 

ngày đến, về tỉnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu, ngày 

thứ 7; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày tiếp theo. 

- Người thuộc nhóm 2: Cách ly y tế tập trung 14 ngày tính từ ngày đến, về 

tỉnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ba lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và 

ngày thứ 14; tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày tiếp theo. 

(Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 

18 tuổi: thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng). 

* Các trường hợp đến, về tỉnh từ vùng dịch cấp độ 4 (màu đỏ) hoặc vùng 

cách ly y tế (phong tỏa) mà không khai báo y tế với chính quyền hoặc cơ quan y 

tế địa phương, khi được phát hiện phải thực hiện cách ly y tế tập trung, phải trả 

chi phí cách ly tập trung và xét nghiệm; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu 

làm lây lan dịch bệnh.  

* Các trường hợp đặc biệt (thực hiện công vụ, vận chuyển hàng hóa) từ 

vùng dịch cấp độ 4 (màu đỏ) khi vào tỉnh, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện 

quy định chung, phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 

giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm, các giấy tờ liên quan chứng minh phù hợp với 

lý do vào tỉnh (Đối với các trường hợp vào tỉnh để thực hiện công vụ hoặc đến 

làm việc tại Thái Bình thì phải có quyết định cử đi công tác hoặc giấy mời về làm 

việc của cơ quan, doanh nghiệp; người vận chuyển hàng có giấy tờ theo quy định 

của Bộ giao thông vận tải). Các trường hợp trên lưu trú/cư trú tại tỉnh thì phải 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như sau: 



3 

- Người thuộc nhóm 1: theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày 

tính từ ngày đến, về tỉnh, xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu và ngày 

thứ 7. 

- Người thuộc nhóm 2: cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tính từ ngày đến, 

về tỉnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ba lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và 

ngày thứ 14; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo. 

2.4. Riêng đối với người về từ các tỉnh, thành phố có số mắc Covid-19 cao 

(như Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An...) thực hiện như 

người đến, về từ vùng dịch cấp độ 4 (màu đỏ). 

2.5. Việc cách ly tại nhà phải đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế tại 

Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành Quy định về việc 

cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch Covid-19. Nếu địa điểm cách 

ly tại nhà không đảm bảo theo quy định hoặc đối tượng cách ly tại nhà không 

tuân thủ đúng quy định thì sẽ buộc phải thực hiện cách ly tập trung. Trường hợp 

địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo các điều kiện theo quy định 

và người dân đồng ý cách ly tập trung thì tổ chức thực hiện cách ly tập trung 

thay cho cách ly tại nhà. 

2.6. Đối với người tỉnh Thái Bình khi ra tỉnh ngoài 

- Người tỉnh Thái Bình không đến các địa phương thuộc vùng dịch cấp độ 

4 (màu đỏ) và các vùng cách ly y tế (phong tỏa); hạn chế đến các vùng dịch cấp 

độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 nếu không thực sự cần thiết; đặc biệt là những người 

chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19. Cán bộ, người lao động của các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp ra tỉnh ngoài, đến các địa phương thuộc vùng dịch 

cấp độ 3 và cấp độ 4, khi quay trở về tỉnh phải thực hiện các quy định tại mục 1 

và mục 2 Công văn này. 

Công văn này thay thế các nội dung về quản lý, kiểm soát người đến, về 

tỉnh tại các văn bản trước đây nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19.  

 
 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- BCĐQG PCD (báo cáo); 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 
- Đc Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- Các ĐC PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- BCĐ các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử - Sở TTTT; 

- Lưu VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
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