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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

   

Thực hiện Văn bản số 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh; 

Để tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” đối với người nhập cảnh tạo điều kiện 

phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế; trên cơ sở đề 

xuất của Sở Y tế tại Văn bản số 758/SYT-NVYD ngày 18/3/2022, Ủy ban nhân 

dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp tổ chức thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người nhập cảnh, như sau: 

1. Yêu cầu về phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh 

1.1. Xét nghiệm:  

a) Đối với người nhập cảnh theo đường hàng không: Phải có kết quả xét 

nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh 

trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc trong 

vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với vi 

rút SARS-CoV-2 và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét 

nghiệm cấp chứng nhận. 

b) Đối với người nhập cảnh theo các đường khác (đường bộ, đường thủy, 

đường sắt):  

Phải có xét nghiệm như đối với yêu cầu tại điểm a). Trường hợp chưa có 

kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 như quy định tại điểm a) nêu trên, 

phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu (bằng phương 

pháp bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc xét nghiệm nhanh kháng 

nguyên với virus SARS-CoV-2) kể từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm 

âm tính thì được phép rời khỏi nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo 

ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời. 
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c) Trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa được 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được 

nhập cảnh, tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố, mẹ, người thân. 

1.2. Khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu 

- Người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử 

dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) trong thời gian lưu trú tại Việt Nam 

theo quy định. 

- Tại cửa khẩu nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 (sốt; ho; đau họng; 

chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; 

giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô 

hấp...) thì báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu để thực hiện các biện pháp y tế 

theo quy định. 

1.3. Theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng bệnh COVID-19 

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh: tự theo dõi sức khỏe, nếu 

có các triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2 (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, 

nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất 

khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp...) thì phải 

thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn, quản lý kịp thời; 

thực hiện các biện pháp phòng bệnh: thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn 

tay bằng dung dịch sát khuẩn. 

- Đối với người chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 

trước khi xuất cảnh: trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi 

lưu trú, hạn chế dừng, đỗ dọc đường; tránh tiếp xúc gần với người xung quanh. 

2. Văn bản này thay thế Văn bản số 11285/UBND-VX1 ngày 19/12/2021 

của UBND tỉnh về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 đối với người 

nhập cảnh và trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-

19 và Văn bản số 207/HD-BCĐ ngày 10/01/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày 

(dưới 14 ngày) tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; 

- Công thông tin điện tử tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Các CSSXKD trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, VX1 (Tr       b). 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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