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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh   

Covid-19 trong tình hình mới 

 

Thực hiện công văn  số 3625/UBND-VP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

UBND xã điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ địa phương khác vào địa bàn xã, 

phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR 

trong vòng 72 giờ (kể từ khi có kết quả xét nghiệm). 

 - Những người đến/về từ vùng đỏ (Vùng đang bị phong tỏa): thực hiện 

cách ly tập trung 14 ngày, sau cách ly tập trung phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú 

07 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm 04 lần bằng phương pháp RT-PCR vào 

ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày cuối cùng kết thúc cách ly tại nhà; 

người cách ly phải tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo 

quy định. 

Riêng đối với những người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 

(có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận, 

trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến 

thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận 

khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện) thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 

trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày 

tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. 

- Những người đến/về từ vùng cam (Vùng đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-

TTg): cách ly tập trung 07 ngày, sau cách ly tập trung phải cách ly tại nhà/nơi lưu 

trú 07 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm 03 lần 

bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7 và ngày cuối cùng kết thúc 

cách ly tại nhà; người cách ly tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan 

khác theo quy định. 

Riêng đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thì 

cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 03 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và 

tự theo dõi sức khỏe đủ 07 ngày; thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 3 và 

ngày thứ 7. 

- Những người đến/về từ vùng vàng (Vùng đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-

TTg): Thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 02 

lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14; người cách ly tự chi trả chi phí xét nghiệm và 

các chi phí liên quan khác theo quy định. 



Đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 tự theo 

dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, khó thở, đau 

rát họng, mất vị giác, … thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy 

định. 

- Những người đến/về từ vùng xanh (Vùng/địa phương/khu vực đã qua 14 

ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng): Khi vào địa bàn xã phải 

khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe 14 ngày và tự chịu trách nhiệm trước pháp 

luật đối với việc khai báo y tế của bản thân. 

2. Các hoạt động sau đây được mở lại nhưng phải thực hiện đầy đủ các 

yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19: 

- Mở lại hoạt  động  d i  t í ch  Chùa  Thanh  Mai  nhưng chỉ đón và 

phục vụ khách nội tỉnh. 

- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động để phục vụ nhu 

cầu người dân trong xã nhưng phải đảm bảo không tập trung quá 20 người trong 

cùng một thời điểm hoặc không vượt quá 50% công suất sử dụng đối với các điểm 

sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. 

- Các nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 20 khách trong cùng một 

phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22 giờ hằng ngày; các 

cửa hàng  bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5 giờ đến 10 giờ sáng hằng 

ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về; giữ khoảng cách tối thiểu 

01 mét giữa người với người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-

19. 

- Đối với việc tổ chức đám hỏi, đám cưới: Tổ chức nhanh gọn, không mời 

khách từ các vùng đang có dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg. 

- Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi 

công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc. 

Người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân 

dân trong toàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ phòng chống dịch xã; 

- Các đơn vị, trường học, đoàn thể liên quan; 

- Các thôn; 

- Lưu: Vp. 
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