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Phụ lục 1

QUY TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH
TẠI CÁC CHỐT KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID-19
Các
bước

Sơ đồ

Mô tả công việc

Bước 1

Cảnh sát và Thanh tra giao thông
Dừng xe và điều khiển xe đỗ vào vị trí an toàn.

- Lực lượng Cảnh sát giao thông,
Thanh tra giao thông ra hiệu lệnh
dừng xe và ra tín hiệu hướng dẫn
cho lái xe điều khiển xe đỗ vào vị trí
an toàn.

Cảnh sát giao thông Hướng dẫn cho người
qua Chốt kiểm soát.

- Người đã từng ở, đi qua vùng có
dịch COVID-19  Bước 3

Bước 2

Yêu cầu lái
xe/hành khách
xuống xe thực hiện
khai báo y tế

Yêu cầu tất cả mọi
người đeo khẩu trang
theo đúng quy định.

Đo thân nhiệt, xác minh, kiểm soát thông tin liên quan đến
yếu tố dịch tễ

- Những người đã từng ở, đi qua
vùng có dịch COVID-19, HOẶC có
triệu chứng ho, sốt, khó thở... 
Bước 4
- Vùng có dịch COVID-19 được cập
nhật tại thời điểm kiểm tra

Bước 3
Cán bộ y tế
đo thân nhiện cho
những người đã
từng ở, đi qua
vùng dịch

Sở thông tin và
Truyền thông
Hướng dẫn khai
báo y tế điện tử

Hoặc cán bộ y tế
hướng dẫn khai
báo y tế vào sổ
theo dõi

KIỂM TRA XÉT NGHIỆM COVID 19
(Cán bộ y tế)

Bước 4
Kết quả xét
nghiệm âm tính
trong vòng 3 ngày
thì được vào tỉnh

Bước 5

- Kiểm tra người và phương tiện
không có yếu tố nguy cơ đủ điều
kiện lưu thông, ra hiệu lệnh tiếp tục
hành trình.

Kết quả xét
nghiệm quá thời
gian 3 ngày thì
không được vào
tỉnh

Kết quả xét nghiệm
tại chỗ nghị ngờ (+)
thì cách ly tạm thời,
chuyển ngay tới
cơ sở y tế

Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm
hoặc nhiễm vi rút SARS-CoV-2

- Những người không có yếu tố nguy
cơ đủ điều kiện lưu thông, tiếp tục
hành trình.

- Người đã từng ở, đi qua các vùng
có dịch COVID-19 của các tỉnh,
thành phố đến tỉnh Vĩnh Phúc phải
đảm bảo có kết quả Âm tính trong
vòng 3 ngày.
- Người không có kết quả xét
nghiệm hoặc kết quả xét nghiệm quá
thời gian 3 ngày thì yêu quay lại,
không được phép vào tỉnh khi chưa
đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng
tránh lây nhiễm COVID-19.
- Những người nghi ngờ nhiễm
COVID-19  Bước 5
- Khi phát hiện các trường hợp nghi
ngờ nhiễm hoặc nhiễm vi rút SARSCoV-2, Chốt trưởng nhanh chóng liên
hệ với lái xe, trên địa bàn gần nhất để
đưa vào cơ sở y tế thực hiện cách ly
theo dõi, để điều tra dịch tễ, báo cáo
BCĐ PCDB cấp huyện gần nhát để
kịp thời triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch theo quy định.

