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COVID-19 trên địa bàn thị xã
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kinh Môn, ngày 09 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên 
địa bàn thị xã, cụ thể tại xã Minh Hòa đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 
mới, đây là mối nguy cơ rất lớn làm dịch bệnh tái bùng phát, lây lan trên địa bàn 
thị xã. Để chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, Chủ 
tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 
xã, phường trên địa bàn thị xã tổ chức thực hiện ngay một số nhiệm vụ, cụ thể 
như sau:

1. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 
15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Minh Hòa kể 
từ 0 giờ ngày 09/10/2021 cho đến khi có thông báo mới (trừ những vùng thực 
hiện cách ly y tế theo Quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
thị xã). 

 2. Tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương khác 
vào thị xã (kể cả người thị xã trở về từ tỉnh ngoài) 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). Trong trường hợp người về địa phương nhưng không có 
kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong 
vòng 72 giờ hoặc quá thời hạn quy định, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID-19 các xã, phường báo cáo xin ý kiến ngay Trưởng Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19 thị xã. Ngoài những yêu cầu trên, công tác quản lý người 
về địa phương được phân loại theo từng vùng, cụ thể như sau:

2.1. Những người đến/về từ vùng đỏ (vùng đang bị phong tỏa): Thực hiện 
nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, không được di chuyển ra khỏi vùng 
phong tỏa. Trường hợp bất khả kháng khi vào thị xã phải khai báo y tế tại các 
Trạm y tế xã, phường và 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. Trường hợp người đến/về 
từ vùng đỏ tự ý trở về địa phương và ra khai báo y tế thì yêu cầu Trưởng Ban chỉ 
đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường báo cáo xin ý kiến ngay Trưởng 
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã.
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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) (sau đây gọi là những người đã 
tiêm đủ liều vắc xin) thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 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; người cách ly phải tự chi trả chi phí 
xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định. 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.

 2.2. Những người đến/về từ vùng cam (vùng đang thực hiện Chỉ thị 
16/CT-TTg): Khi vào thị xã phải khai báo y tế tại các Trạm y tế xã, phường và 
thực hiện 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 07 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 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 
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; người cách ly phải tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí 
liên quan khác theo quy định.. 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.

2.3. Những người đến/về từ vùng vàng (Vùng đang thực hiện Chỉ thị 
15/CT-TTg): Khi vào thị xã phải khai báo y tế tại các Trạm y tế xã, phường và 
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 phải tự chi trả chi phí xét nghiệm 
và các chi phí liên quan khác theo quy định. 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.

Riêng đối với các trường hợp là nhà quản lý, chuyên gia, lao động có tay 
nghề cao của doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã hiện đang lưu trú tại thành phố 
Hà Nội (vùng vàng) khi vào thị xã phải thực hiện nguyên tắc “2 điểm đến 1 cung 
đường” và phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Đối với 
người đã tiêm đủ 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.

2.4. 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 thị xã phải 
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khai báo y tế tại các Trạm y tế xã, phường và tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tại 
nhà và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc khai báo y tế của bản thân.

2.5. Đối với cán bộ, công nhân, khách hàng từ các tỉnh ngoài thuộc vùng 
xanh làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã phải thực hiện khai báo y 
tế đầy đủ, cán bộ, công nhân doanh nghiệp phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 
định kỳ 1 tuần 1 lần; chủ doanh nghiệp phải cam kết thực hiện việc xét nghiệm 
đối với các công nhân nhà máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây 
lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

2.6. Đối với các trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú, yêu cầu Chủ tịch 
UBND các xã, phường thực hiện các nội dung sau: Cử lực lượng của xã, phường 
kiểm tra cụ thể điều kiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú của từng trường hợp đảm 
bảo đúng theo quy định về cách ly tại nhà/nơi lưu trú; yêu cầu chủ hộ và người 
cách ly phải cam kết bằng văn bản với Ban chỉ đạo xã, phường, Tổ Covid cộng 
đồng các thôn, khu dân cư về thực hiện nghiêm túc các quy định trong thời gian 
cách ly (mẫu cam kết do phòng Y tế cung cấp cho các xã, phường); dán bảng 
biển thông tin trước các hộ có người phải thực hiện cách ly để cảnh báo cho 
nhân dân biết cùng giám sát việc thực hiện của người cách ly.

3. Các lĩnh vực được hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu 
phòng, chống dịch COVID-19: 

3.1. Các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh chỉ đón và phục vụ 
khách nội tỉnh. 

3.2. Các giải thi đấu thể thao, đại hội thể dục thể thao cấp thị xã, cấp xã, 
phường được tổ chức nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3.3. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động để phục vụ nhu 
cầu người dân trong tỉnh 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. 

3.4. 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. Riêng khu vực Tam Lưu các nhà hàng ăn uống không phục vụ tại 
chỗ, chỉ phục vụ mua bán mang về; tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể 
dục thể thao trong nhà, Spa, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga cho đến 
khi có thông báo mới.

3.5. 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; các Trung tâm tiệc cưới được phép tổ 
chức dịch vụ cưới hỏi nhưng phải đảm bảo giãn cách, chỉ được phục vụ số lượng 
khách không quá 50% chỗ ngồi. Riêng khu vực Tam Lưu vận động nhân dân 
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tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi; đám tang tổ chức gọn nhẹ, không ăn uống 
tập trung đông người.

3.6. 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 tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

4. Các cơ quan, đơn vị và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền 
đến nhân dân nắm được chủ trương của Chính phủ, chung tay thực hiện vận động, 
thuyết phục người thân, quen yên tâm ở lại những địa phương dịch bệnh chưa 
được kiểm soát hoàn toàn; trường hợp người dân vẫn muốn di chuyển về quê thì 
tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch khi vào địa bàn thị xã theo quy 
định; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy 
định phòng, chống dịch, đặc biệt ở những khu vực tập trung đông người.

5. Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tiếp tục thực hiện xét 
nghiệm SARS-CoV-2 đối với ít nhất 20% người lao động có nguy cơ cao, toàn 
bộ người cung cấp dịch vụ theo Văn bản “hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Ban Chỉ đạo Quốc gia 
phòng, chống dịch COVID-19. 

6. Các nội dung khác không đề cập trong Văn bản này tiếp tục thực hiện 
theo các văn bản đã chỉ đạo trước đây của UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch COVID-19 thị xã. 

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, doanh 
nghiệp trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai 
thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thị ủy;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trương Đức San
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