UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4535 /SYT-NV
V/v Hướng dẫn quy trình và thủ tục cho
chuyên gia và thân nhân chuyên gia
nhập cảnh, cách ly và làm việc tại
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 01 tháng 09 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
-

UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh;
Công an tỉnh;
Sở Ngoại vụ tỉnh;
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp theo sau Công văn số 3608/SYT-NV ngày 20/7/2021 của Sở Y tế tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu về việc hướng dẫn quy trình và thủ tục cho chuyên gia và thân
nhân chuyên gia nhập cảnh, cách ly và làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Thực hiện Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế về việc
giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc
xin phòng COVID-19; Thực hiện Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021
của Bộ Y tế về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em;
Nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập
và lây nhiễm dịch bệnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tình hình hiện nay, để
thuận tiện trong quá trình phối hợp giữa Sở Y tế và các doanh nghiệp khi tiến
hành xem xét, phê duyệt phương án cách ly y tế của các doanh nghiệp khi đưa
chuyên gia, thân nhân, lao động nước ngoài và lao động người Việt Nam hồi
hương đến lưu trú và làm việc tại tỉnh:
1. Sở Y tế đã rà soát, xây dựng sửa đổi, bổ sung quy trình hướng dẫn và
phương án cách ly y tế cho các chuyên gia, thân nhân, lao động nước ngoài và lao
động người Việt Nam hồi hương đến lưu trú, làm việc tại tỉnh phù hợp với tình
hình hiện nay, bao gồm người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID19 theo quy định (Hướng dẫn các quy trình tại phụ lục đính kèm).
2. Sở Y tế đã xây dựng sửa đổi, bổ sung phần mềm trực tuyến phù hợp tình
hình thực tế để tiếp nhận, phản hồi và xử lý hồ sơ, thủ tục xem xét, phê duyệt cho
chuyên gia, thân nhân, người lao động nước ngoài và lao động người Việt Nam
hồi hương đến lưu trú, làm việc tại tỉnh phù hợp với tình hình hiện nay, bao gồm

người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định; Để sử
dụng phần mềm trực tuyến, truy cập và sử dụng tại đường link sau:
https://soyte.brvt.vn
Sở Y tế đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào
tạo, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành
phố triển khai nội dung văn bản này đến các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đào
tạo trên địa bàn tỉnh có chuyên gia, thân nhân, lao động nước ngoài và người Việt
Nam hồi hương nhập cảnh đến lưu trú, làm việc tại tỉnh được biết và thực hiện
theo các quy trình hướng dẫn trên, thực hiện gửi hồ sơ, thủ tục trên hệ thống phần
mềm trực tuyến để Sở Y tế xem xét, phê duyệt.
Quy trình này có hiệu lực áp dụng đối với các hồ sơ được nộp và phê duyệt
sau ngày 01/09/2021./.
*Các phụ lục đính kèm:
- Hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ mời người nhập cảnh, cách
ly y tế tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với chuyên gia/thân nhân chuyên gia;
- Mẫu: Bản cam kết thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh
tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung để phòng, chống dịch
COVID-19;
- Mẫu: Phương án cách ly y tế tập trung và giám sát, theo dõi sức khỏe sau
khi hoàn thành cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch COVID-19 đối với
người nhập cảnh vào Việt Nam;
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tuyến để gửi hồ sơ, thủ tục giải quyết
cho người nhập cảnh được cách ly và làm việc tại tỉnh.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;
- BCĐ PCD COVID-19 ngành Y tế;
- Các PGĐ SYT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.

GIÁM ĐỐC

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
01-09-2021 10:02:44 +07:00

Phạm Minh An

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NHẬP CẢNH
DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA TIÊM
HOẶC TIÊM CHƯA ĐỦ LIỀU VẮC XIN PHÒNG
COVID-19 THEO QUY ĐỊNH

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỜI NGƯỜI
NHẬP CẢNH & CÁCH LY Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Dành cho chuyên gia nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
(Đính kèm văn bản số:
/SYT-NV ngày
/
/ 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh chuẩn bị hồ sơ, bao
gồm:
- Văn bản gửi Sở Y tế đề nghị cho phép chuyên gia nhập cảnh, phải nêu rõ và đầy đủ các nội dung
sau:
+ Giải trình lý do ưu tiên cho phép chuyên gia nhập cảnh.
+ Số lượng chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Quốc tịch của từng chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Nơi đăng ký cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh.
+ Ngày dự kiến nhập cảnh.
+ Nơi lưu trú, làm việc sau thời gian kết thúc cách ly y tế tập trung 14 ngày.
+ Cam kết chi trả mọi chi phí về xét nghiệm COVID-19, các chi phí phát sinh khi đưa/đón người nhập
cảnh, toàn bộ chi phí lưu trú khách sạn, toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp người nhập cảnh bị
mắc COVID-19.
+ Cam kết quản lý chặt chẽ người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu
trú 14 ngày.
+ Thông tin đầu mối liên hệ người nộp hồ sơ (Họ tên, số điện thoại, chức vụ).
- Danh sách chuyên gia dự kiến nhập cảnh (Họ tên, ngày/tháng/năm sinh, giới tính, hộ chiếu, quốc
tịch, ngày dự kiến nhập cảnh, thời gian dự kiến làm việc, tình trạng cấp giấy phép lao động (nếu có), nơi xuất
cảnh, nơi nhập cảnh, nơi cách ly,...)
- Bản scan/bản sao Hộ chiếu của từng chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
- Giấy phép lao động, Hợp đồng lao động hoặc các hồ sơ khác chứng minh chuyên gia; Trường hợp
chưa có GPLĐ, đề nghị công ty liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với công ty/đơn vị có trụ
sở nằm ngoài các khu công nghiệp) hoặc Ban Quản lý Các Khu công nghiệp (đối với công ty/đơn vị có trụ sở
nằm trong các khu công nghiệp) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các công ty/đơn vị có chức năng đào
tạo) để được hướng dẫn.
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép xây dựng hoặc Giấy xác
nhận là nhà đầu tư, nhà thầu,...
- Phương án cách ly y tế tập trung và quản lý chuyên gia sau khi nhập cảnh và sau khi kết thúc thời
gian cách ly y tế tập trung 14 ngày.
- Hợp đồng hoặc xác nhận đặt phòng (Booking confirmation) của khách sạn nơi chuyên gia tiến hành
cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh.
- Bản cam kết thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn
thành cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

* Bước 2: Gửi/Nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh sau khi chuẩn bị xong
hồ sơ, tiến hành gửi/nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết. Gửi đến:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
=> Trường hợp hồ sơ chưa đạt, chưa đầy đủ: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu
mời người nhập cảnh phải khẩn trương hoàn thiện, nộp bổ sung hồ sơ.

* Bước 3: Phản hồi, trả kết quả
Trong thời hạn 07 ngày làm việc (không kể thời gian ngày Lễ, Tết, Thứ 7, Chủ nhật) tính từ thời điểm
hồ sơ được xác nhận được tiếp nhận, Sở Y tế trả lời kết quả bằng Văn bản gửi:
- UBND tỉnh để có Văn bản xem xét và chấp thuận.
- Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh.
- Các cơ quan, đơn vị liên quan./.

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỜI NGƯỜI
NHẬP CẢNH & CÁCH LY Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Dành cho thân nhân của chuyên gia nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
(Đính kèm văn bản số:
/SYT-NV ngày
/
/ 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời thân nhân chuyên gia nhập cảnh chuẩn
bị hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản gửi Sở Y tế đề nghị cho phép thân nhân chuyên gia nhập cảnh, phải nêu rõ và đầy đủ các
nội dung sau:
+ Giải trình lý do ưu tiên cho phép thân nhân chuyên gia nhập cảnh.
+ Số lượng thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Quốc tịch của từng thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Nơi đăng ký cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh.
+ Ngày dự kiến nhập cảnh.
+ Nơi lưu trú, làm việc sau thời gian kết thúc cách ly y tế tập trung 14 ngày.
+ Cam kết chi trả mọi chi phí về xét nghiệm COVID-19, các chi phí phát sinh khi đưa/đón người nhập
cảnh, toàn bộ chi phí lưu trú khách sạn, toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp người nhập cảnh bị
mắc COVID-19.
+ Cam kết quản lý chặt chẽ người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu
trú 14 ngày.
+ Thông tin đầu mối liên hệ người nộp hồ sơ (Họ tên, số điện thoại, chức vụ).
- Danh sách thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh (Họ tên, ngày/tháng/năm sinh, giới tính, hộ chiếu,
quốc tịch, ngày dự kiến nhập cảnh, thời gian dự kiến làm việc, tình trạng cấp giấy phép lao động (nếu có), nơi
xuất cảnh, nơi nhập cảnh, nơi cách ly,...)
- Bản scan/bản sao Hộ chiếu của từng thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ của thân nhân chuyên gia.
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép xây dựng hoặc Giấy xác
nhận là nhà đầu tư, nhà thầu,...
- Phương án cách ly y tế tập trung và quản lý thân nhân chuyên gia sau khi nhập cảnh và sau khi kết
thúc thời gian cách ly y tế tập trung 14 ngày.
- Hợp đồng hoặc xác nhận đặt phòng (Booking confirmation) của khách sạn nơi thân nhân chuyên gia
tiến hành cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh.
- Bản cam kết thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn
thành cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

* Bước 2: Gửi/Nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh sau khi chuẩn bị xong
hồ sơ, tiến hành gửi/nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết. Gửi đến:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
=> Trường hợp hồ sơ chưa đạt, chưa đầy đủ: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu
mời người nhập cảnh phải khẩn trương hoàn thiện, nộp bổ sung hồ sơ.

* Bước 3: Phản hồi, trả kết quả
Trong thời hạn 07 ngày làm việc (không kể thời gian ngày Lễ, Tết, Thứ 7, Chủ nhật) tính từ thời điểm
tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đã hoàn thiện, Sở Y tế trả lời kết quả bằng Văn bản gửi:
- UBND tỉnh để có Văn bản xem xét và chấp thuận.
- Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh.
- Các cơ quan, đơn vị liên quan./.

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỜI NGƯỜI
NHẬP CẢNH & CÁCH LY Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Dành cho chuyên gia và (hoặc) thân nhân chuyên gia
nhập cảnh, cách ly tại địa phương khác
(Đính kèm văn bản số:
/SYT-NV ngày
/
/ 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh chuẩn bị hồ sơ, bao
gồm:
- Văn bản gửi Sở Y tế đề nghị cho phép chuyên gia / thân nhân chuyên gia nhập cảnh, phải nêu rõ và
đầy đủ các nội dung sau:
+ Giải trình lý do ưu tiên cho phép chuyên gia / thân nhân chuyên gia nhập cảnh.
+ Số lượng chuyên gia / thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Quốc tịch của từng chuyên gia / thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Nơi đăng ký cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh.
+ Ngày dự kiến nhập cảnh.
+ Nơi lưu trú, làm việc sau thời gian kết thúc cách ly y tế tập trung 14 ngày.
+ Cam kết chi trả mọi chi phí về xét nghiệm COVID-19, các chi phí phát sinh khi đưa/đón người nhập
cảnh, toàn bộ chi phí lưu trú khách sạn, toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp người nhập cảnh bị
mắc COVID-19.
+ Cam kết quản lý chặt chẽ người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu
trú 14 ngày.
+ Thông tin đầu mối liên hệ người nộp hồ sơ (Họ tên, số điện thoại, chức vụ).
- Danh sách chuyên gia / thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh (Họ tên, ngày/tháng/năm sinh, giới
tính, hộ chiếu, quốc tịch, ngày dự kiến nhập cảnh, thời gian dự kiến làm việc, tình trạng cấp giấy phép lao
động (nếu có), nơi xuất cảnh, nơi nhập cảnh, nơi cách ly,...)
- Bản scan/bản sao Hộ chiếu của từng chuyên gia / thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
- Văn bản đồng ý về chủ trương tiếp nhận, cách ly cho người nhập cảnh của địa phương tiếp nhận.
- Giấy phép lao động, Hợp đồng lao động hoặc các hồ sơ khác chứng minh chuyên gia / thân nhân
chuyên gia; Trường hợp chưa có GPLĐ, đề nghị công ty liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối
với công ty/đơn vị có trụ sở nằm ngoài các khu công nghiệp) hoặc Ban Quản lý Các Khu công nghiệp (đối với
công ty/đơn vị có trụ sở nằm trong các khu công nghiệp) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các công ty/đơn
vị có chức năng đào tạo) để được hướng dẫn.
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép xây dựng hoặc Giấy xác
nhận là nhà đầu tư, nhà thầu,...
- Phương án quản lý chuyên gia / thân nhân chuyên gia sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung
14 ngày và về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo dõi sức khỏe 14 ngày.
- Bản cam kết thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn
thành cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

* Bước 2: Gửi/Nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh sau khi chuẩn bị xong
hồ sơ, tiến hành gửi/nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết. Gửi đến:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
=> Trường hợp hồ sơ chưa đạt, chưa đầy đủ: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu
mời người nhập cảnh phải khẩn trương hoàn thiện, nộp bổ sung hồ sơ.

* Bước 3: Phản hồi, trả kết quả
Trong thời hạn 07 ngày làm việc (không kể thời gian ngày Lễ, Tết, Thứ 7, Chủ nhật) tính từ thời điểm
tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đã hoàn thiện, Sở Y tế trả lời kết quả bằng Văn bản gửi:
- UBND tỉnh xem xét, chấp thuận và có văn bản gửi UBND địa phương tiếp nhận.
- Sở Y tế/CDC địa phương tiếp nhận (để phối hợp).
- Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh./.

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỜI NGƯỜI
NHẬP CẢNH & CÁCH LY Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Dành cho chuyên gia và (hoặc) thân nhân chuyên gia tại địa phương khác
nhập cảnh, cách ly tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
(Đính kèm văn bản số:
/SYT-NV ngày
/
/ 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh chuẩn bị hồ sơ, bao
gồm:
- Phải có văn bản của UBND/Sở Y tế/CDC của địa phương gửi người thực hiện cách ly tại tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu.
- Văn bản gửi Sở Y tế đề nghị cho phép chuyên gia/ thân nhân chuyên gia nhập cảnh, cách ly tại tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu phải nêu rõ và đầy đủ các nội dung sau:
+ Giải trình lý do ưu tiên cho phép chuyên gia/thân nhân chuyên gia nhập cảnh, lý do tại sao phải cách
ly tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Số lượng chuyên gia/thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Quốc tịch của từng chuyên gia/thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Nơi đăng ký cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh (tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
+ Ngày dự kiến nhập cảnh.
+ Nơi lưu trú, làm việc sau khi kết thúc cách ly y tế tập trung 14 ngày.
+ Cam kết chi trả mọi chi phí về xét nghiệm COVID-19, các chi phí phát sinh khi đưa/đón người nhập
cảnh, toàn bộ chi phí lưu trú khách sạn, toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp người nhập cảnh bị
mắc COVID-19.
+ Cam kết quản lý chặt chẽ người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu
trú 14 ngày.
+ Thông tin đầu mối liên hệ người nộp hồ sơ (Họ tên, số điện thoại, chức vụ).
- Danh sách chuyên gia/thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh (Họ tên, ngày/tháng/năm sinh, giới
tính, hộ chiếu, quốc tịch, ngày dự kiến nhập cảnh, thời gian dự kiến làm việc, tình trạng cấp giấy phép lao
động (nếu có), nơi xuất cảnh, nơi nhập cảnh, nơi cách ly,...)
- Bản scan/bản sao Hộ chiếu của từng chuyên gia/ thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
- Giấy phép lao động, Hợp đồng lao động hoặc các hồ sơ khác chứng minh chuyên gia; Trường hợp
chưa có GPLĐ, đề nghị công ty liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với công ty/đơn vị có trụ
sở nằm ngoài các khu công nghiệp) hoặc Ban Quản lý Các Khu công nghiệp (đối với công ty/đơn vị có trụ sở
nằm trong các khu công nghiệp) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các công ty/đơn vị có chức năng đào
tạo) để được hướng dẫn.
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép xây dựng hoặc Giấy xác
nhận là nhà đầu tư, nhà thầu,...
- Phương án cách ly y tế tập trung và quản lý chuyên gia/thân nhân chuyên gia sau khi nhập cảnh và
sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung 14 ngày.
- Hợp đồng hoặc xác nhận đặt phòng (Booking confirmation) của khách sạn nơi chuyên gia/thân nhân
chuyên gia tiến hành cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh.
- Bản cam kết thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn
thành cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

* Bước 2: Gửi/Nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh sau khi chuẩn bị xong
hồ sơ, tiến hành gửi/nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết. Gửi đến:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
=> Trường hợp hồ sơ chưa đạt, chưa đầy đủ: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu
mời người nhập cảnh phải khẩn trương hoàn thiện, nộp bổ sung hồ sơ.

* Bước 3: Phản hồi, trả kết quả
Trong thời hạn 07 ngày làm việc (không kể thời gian ngày Lễ, Tết, Thứ 7, Chủ nhật) tính từ thời điểm
tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đã hoàn thiện, Sở Y tế trả lời kết quả bằng Văn bản gửi:
- UBND tỉnh xem xét, chấp thuận và có văn bản gửi UBND địa phương gửi người thực hiện cách ly.
- Sở Y tế/CDC địa phương gửi người thực hiện cách ly (để phối hợp).
- Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………........., ngày ... tháng ... năm ……
BẢN CAM KẾT
Thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn
thành cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19
Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Tên Công ty/Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị: .........................................................................
- Mã số doanh nghiệp: ...............................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................
- Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà ...................................................................................
- Chức vụ: ......................................... Điện thoại: ........................... Quốc tịch:..........................
- Số CCCD/Hộ chiếu: ......................... Ngày cấp:........................... Nơi cấp:.............................
Công ty/Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị…………… của chúng tôi, vì lý do phục vụ sản
xuất kinh doanh……………… nên xin phép bảo lãnh mời/tiếp nhận …(nhập số lượng)…
chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh, cách ly và dự kiến làm việc tại Công ty/Doanh
nghiệp/Tổ chức/Đơn vị…………… trong khoảng thời gian từ ngày …/…/……. đến ngày
…/…/…….
TT

Tên chuyên gia

Số hộ
chiếu

Quốc tịch

Chức vụ

Địa chỉ lưu trú
sau cách ly (ghi
chi tiết)

Thời gian
dự kiến làm
việc

1
2
3
(Danh sách chi tiết chuyên gia, nơi lưu trú sau cách ly và thời gian dự kiến làm việc)
- Người đại diện công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị phụ trách chính việc đưa/đón chuyên
gia sau khi hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú: Ông/bà...............................................
- Chức vụ: ......................................... Điện thoại: ........................... Quốc tịch:..........................
- Số CCCD/Hộ chiếu: ......................... Ngày cấp:........................... Nơi cấp:.............................
(Nộp kèm theo bản cam kết này bản sao CCCD/Hộ chiếu của người phụ trách đưa đón và giấy ủy
quyền việc đưa đón người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly)

- Địa chỉ lưu trú của người hoàn thành cách ly (Chi tiết đến số nhà, tổ, xóm, ấp, thôn): .....................
...................................................................................................................................................
Để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo các hướng dẫn chỉ
đạo của Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, công ty/doanh nghiệp/tổ
chức/đơn vị………………….. xin cam kết sau khi người nhập cảnh do chúng tôi bảo lãnh
mời/tiếp nhận hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày, sẽ được chúng tôi tiếp tục giám sát
chặt chẽ, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày hoàn thành cách ly tập
trung, cụ thể:
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1. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. sẽ chủ động thông báo cho
Chính quyền và cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi đón người nhập cảnh từ
khu cách ly tập trung về địa phương/nơi lưu trú.
2. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. cam kết thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Chính quyền địa phương và đúng theo
hướng dẫn của ngành y tế.
3. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. yêu cầu người nhập cảnh phải
chấp hành nghiêm việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú đúng thời gian quy định là: 14
ngày. Trong suốt thời gian tự dõi sức khỏe, tuyệt đối không giấu bệnh và thông báo ngay cho
nhân viên y tế cấp xã, phường và tổ dân phố khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc
bệnh: sốt (nhiệt độ >37,5°C); ho; khó thở; sổ mũi, đau rát họng, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị
giác...
4. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. yêu cầu người nhập cảnh phải
chấp hành nghiêm việc hạn chế/không ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà,
nơi lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải thông báo trước
ít nhất 02 ngày và phải được sự đồng ý cho phép của công an và y tế địa phương, đồng thời
phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (khẩu trang - khoảng cách - không tập trung - khử khuẩn khai báo y tế) theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyệt đối không tụ tập, đến những nơi đông người.
5. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. yêu cầu người nhập cảnh
không được tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú.
6. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. yêu cầu người nhập cảnh phải
thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh:
- Đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.
- Giữ nhà cửa/nơi lưu trú thông thoáng, vệ sinh trong nhà/nơi lưu trú: lau các đồ dùng
vật dụng, bàn ghế, nền nhà, tay nắm cửa... bằng các chất khử trùng, chất tẩy rửa thông thường.
Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. cam kết giám sát chặt chẽ,
thường xuyên yêu cầu người nhập cảnh thực hiện đúng các nội dung trên, nếu không tuân thủ,
chủ quan, lơ là mất cảnh giác, không quản lý chặt chẽ để phát sinh ca nhiễm ngoài cộng đồng
hoặc làm phát tán, lây lan dịch do chính người nhập cảnh của Công ty/doanh nghiệp/tổ
chức/đơn vị……… gây ra, Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị chúng tôi xin chịu mọi trách
nhiệm trước pháp luật./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY/DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Họ tên:__________________________
Chức vụ:_________________________

PACL-09-2021

[Công ty/Doanh nghiệp/Đơn vị…………….]

Phương án cách ly y tế tập trung và giám sát, theo dõi sức khỏe
sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch
COVID-19 đối với người nhập cảnh vào Việt Nam
của Công ty/Doanh nghiệp/Đơn vị.................................

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày … / … / ……
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PHƯƠNG ÁN
Cách ly y tế tập trung và giám sát, theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành
cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch COVID-19
đối với người nhập cảnh vào Việt Nam
của Công ty ………………………………….
1. Lý do xin ưu tiên nhập cảnh
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Số lượng người và thời gian dự kiến nhập cảnh
- Thời gian nhập cảnh dự kiến: ngày …./…./……..
- Số lượng: ......... người (Kèm theo danh sách cụ thể)
TT

Họ và tên

Số hộ chiếu

Tên công ty,
Thời gian dự
địa chỉ công ty kiến nhập cảnh

1

…./…./…..

2

…./…./…..

3

…./…./…..

Tổng

… người

(Trường hợp số lượng nhiều, yêu cầu có danh sách riêng kèm theo và phải có ký tên, đóng dấu của công ty)

3. Phương án phòng dịch và kiểm soát người nhập cảnh từ Cảng hàng
không quốc tế Tân Sơn Nhất về địa điểm cách ly tập trung
3.1. Trước khi nhập cảnh (đường hàng không)
3.1.1. Đối với người nhập cảnh
- Có kết quả xét nghiệm ÂM TÍNH với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RTPCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm
quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.
3.1.2. Đối với công ty có nhu cầu mời/tiếp nhận người nhập cảnh
- Đăng ký địa điểm lưu trú, cơ sở cách ly tập trung cho người nhập cảnh.
- Báo cáo danh sách người nhập cảnh.
- Xây dựng phương án làm việc, báo cáo lịch trình làm việc và di chuyển cụ
thể của người nhập cảnh tại Việt Nam; Đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19
trong quá trình làm việc của người nhập cảnh và những người tiếp xúc.
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- Chuẩn bị quần áo bảo hộ và khẩu trang cho người nhập cảnh, cán bộ lái xe
tham gia đón người nhập cảnh.
- Bố trí phương tiện đưa đón người nhập cảnh: ô tô .... chỗ (ghi cụ thể số chỗ
ngồi) do công ty tự bố trí hoặc hợp đồng đơn vị vận chuyển hoặc theo sự sắp xếp
của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đảm bảo mỗi xe không quá ½ số ghế, khử trùng toàn
bộ xe.
3.2. Khi nhập cảnh (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất)
3.2.1. Làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu
- Kiểm tra hộ chiếu của tất cả người nhập cảnh, xác định rõ các trường hợp cư
trú hoặc đi qua vùng dịch (Mỗi cá nhân phải mang theo hộ chiếu).
- Xuất trình kết quả xét nghiệm / giấy xác nhận ÂM TÍNH với SARS-CoV-2
do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp khi nhập cảnh.
- Kiểm tra danh sách người nhập cảnh.
- Khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả người nhập cảnh; Cài đặt, sử
dụng các ứng dụng truy vết.
- Khi vào sảnh chờ đảm bảo giữ khoảng cách an toàn 2m, nghiêm cấm nói
chuyện, nghiêm cấm sử dụng điện thoại.
- Nhân viên y tế có trang bị quần áo bảo hộ sẽ tiến hành đó thân nhiệt cho
người nhập cảnh bằng nhiệt kế điện tử (không tiếp xúc), nếu:
Tình huống 1

Tình huống 2

* Người nhập cảnh
không có biểu
hiện, triệu chứng
sốt, ho, đau rát
họng, khó thở,...

* Người nhập cảnh có biểu hiện, triệu chứng sốt, ho, đau rát họng,
khó thở,...
=> Tổ chức cách ly y tế ngay và thực hiện xử trí như đối với trường
hợp nghi ngờ mắc bệnh (Cán bộ y tế dùng riêng 1 xe để đưa người
nhập cảnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định).

=> Tiếp tục các => Sau khi hoàn thành điều trị và cách ly tập trung, tiếp tục thực
bước tiếp theo bên hiện nghiêm theo Phương án quản lý, giám sát người nhập cảnh
dưới.
Sau khi hoàn thành cách ly tập trung như bên dưới.
* Tiếp tục Tình huống 1: Người nhập cảnh không có biểu hiện, triệu chứng
sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Thực hiện các bước sau:
- Tại lối ra của sảnh chờ, theo sự chỉ huy của nhân viên điều phối tiến hành
khử trùng hành lý, vật phẩm cá nhân; đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, đeo kính bảo
hộ,... trong suốt hành trình nghiêm cấm chuyên gia tháo khẩu trang.
- Khi mặc đồ bảo hộ, đeo kính bảo hộ cần chú ý:
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+ Kiểm tra ngoại quan: Kiểm tra bên ngoài đồ phòng hộ có bị nhiễm
bẩn, đường chỉ có bị rách, bên ngoài có bị rách hay không.
+ Loại bỏ các vật sắc nhọn: Bỏ các đồ dùng như chìa khóa, dao, bút,
những vật không cần thiết ra khỏi người và bảo quản đúng cách để tránh làm
hỏng quần áo phòng hộ trong quá trình di chuyển.
+ Mặc quần áo bảo hộ: Lấy quần áo bảo hộ, cho chân vào phần dưới
của bộ trang phục rồi tiếp tục mặc áo, sau đó kéo khóa đến phần ngực, đội mũ
và đóng cúc, sau khi mở và đóng tất cả các khóa kéo, đóng kín khóa kéo.
+ Đeo kính bảo hộ: Đeo dây đeo kính phía sau đầu và điều chỉnh độ
chặt cho thoải mái.
+ Đeo găng tay cao su dùng 1 lần: Ống tay của quần áo bảo hộ được
đặt bên trong găng tay cao su.
+ Đeo bao giày bảo hộ dùng một lần.
- Trước khi đến địa điểm đích, nghiêm cấm cởi/tháo bất kì đồ phòng hộ nào.
- Dựa theo chỉ đạo của nhân viên điều phối, căn cứ theo danh sách phân xe
tiến hành đưa hành lý lên xe và xếp hàng lên xe.
- Chờ hiệu lệnh xuất phát di chuyển về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
3.2.2. Di chuyển về địa điểm cách ly tập trung
- Địa điểm cách ly tại: Khách sạn ...................................................................
- Địa chỉ: .........................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
* Lưu ý: Trên đường di chuyển về địa điểm cách ly không được dừng nghỉ
giữa đường).
- Khi xe đến khách sạn/địa điểm cách ly: Nghiêm cấm xuống xe khi chưa có
hiệu lệnh/hướng dẫn của cán bộ điều phối, đợi sau khi cán bộ y tế hoàn thành đầy
đủ các thủ tục phòng chống dịch, từng người một đứng dậy và xuống xe theo hiệu
lệnh/hướng dẫn của cán bộ điều phối.
- Sau khi xuống xe, yêu cầu:
+ Bước lên thảm khử trùng để khử trùng lòng bàn chân;
+ Đặt đồ dùng cá nhân tại nơi được chỉ định theo hướng dẫn của cán bộ
điều phối để khử trùng;
+ Tháo kính bảo hộ, quần áo bảo hộ, bọc giày, găng tay, khẩu trang và
để vào thùng rác được quy định.
+ Kiểm tra thân nhiệt nếu không có bất thường: Tiến hành khử trùng
tay, đeo khẩu trang mới, khử trùng đế giáy và lấy hành lý cá nhân đi vào sảnh theo
thứ tự (giữ khoảng cách an toàn 2m).
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- Trước khi người trên xe trước tiến vào sảnh, nghiêm cấm người trên xe sau
xuống xe vào sảnh khi chưa nhận được hiệu lệnh/hướng dẫn.
- Sau khi vào sảnh, sẽ được hướng dẫn bố trí phòng ở và phát các tài liệu tuyên
truyền liên quan đến phòng chống dịch cho nhân viên (Vẫn giữ khoảng cách an toàn
2m).
- Dựa theo số phòng đã được bố trí, bắt đầu thực hiện cách ly.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lấy mẫu xét nghiệm
SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 07 và ngày thứ 14 tính từ ngày
nhập cảnh.
3.3. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung:
- Phương án di chuyển từ nơi cách ly tập trung về nơi lưu trú:
+ Ghi rõ: Di chuyển bằng phương tiện gì? Phương tiện do công ty bố trí hay
hợp đồng đơn vị vận chuyển? Phương tiện bao nhiêu chỗ ngồi? Phương án khử
khuẩn cho phương tiện trước khi đến đón và sau khi đến đón chuyên gia.
+ Người phụ trách công tác đón chuyên gia sau khi hoàn thành cách ly
(Là nhân viên của công ty/đơn vị được giao nhiệm vụ/ủy quyền phụ trách vấn đề này):
•
•
•
•
•

Họ và tên: ...............................................................................................
Số CCCD/Hộ chiếu: ............................... Ngày cấp: ...............................
Nơi cấp CCCD/Hộ chiếu:.......................................................................
Số điện thoại liên lạc: .............................................................................
Lưu ý: Người phụ trách khi đến đón người hoàn thành cách ly cần xuất
trình CCCD/Hộ chiếu và phải có thư ủy quyền của công ty/tổ
chức/đơn vị về việc đón người hoàn thành cách ly; Đăng ký phương
tiện đưa đón, cung cấp thông tin và số điện thoại tài xế, đơn vị chủ
quản/quản lý phương tiện, kế hoạch hành trình của phương tiện
à Gửi về Sở Y tế tỉnh BRVT, Trung tâm KSBT tỉnh BRVT và BCĐ PCD
COVID-19 của địa phương đang quản lý khu cách ly tập trung trước
ngày đón người hoàn thành cách ly ít nhất 03 ngày.

- Địa điểm lưu trú của người hoàn thành cách ly (nơi lưu trú do công ty tự sắp xếp,
bố trí; trường hợp có nhiều người hoàn thành cách ly và có nơi lưu trú không giống nhau thì cần
phải có danh sách chi tiết cụ thể nơi lưu trú của từng người):

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(Địa chỉ Ghi rõ số nhà, tổ dân phố, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành
phố, tỉnh)
- Công ty có trách nhiệm thông báo với chính quyền địa phương lưu trú về
trường hợp người nhập cảnh đã hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về cư trú tại địa
phương.
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- Công ty …………… tiếp nhận chuyên gia và chuyên gia cam kết thực hiện
các nội dung sau:
+ Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại
nhà, nơi lưu trú đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi
lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung.
+ Cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc
thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi
lưu trú.
+ Thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa
phương. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất
vị giác chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo
quy định.
+ Không ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi lưu
trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì báo cho công
an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (khẩu trang - khoảng
cách - không tập trung - khử khuẩn - khai báo y tế) của Bộ Y tế; không tụ tập,
đến nơi đông người.
+ Trường hợp cần thiết di chuyển tới địa phương khác thì cơ quan, đơn
vị tiếp nhận chuyên gia (đối với chuyên gia) hoặc công dân Việt Nam thông
báo trước ít nhất 02 ngày cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố
nơi lưu trú để xem xét, giải quyết và thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật tỉnh, thành phố nơi đến để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.
3.4. Cam kết của Công ty:
- Công ty cam kết nghiêm túc chấp hành theo các văn bản chỉ đạo về công tác
phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Sở
Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra.
- Tất cả các chi phí liên quan đến quá trình đưa đón, cách ly người nhập cảnh
tại địa phương sẽ do Công ty chịu trách nhiệm chi trả bao gồm chi phí về xét nghiệm
COVID-19 và các chi phí khác như: xăng xe, công của cán bộ y tế, lao động, công
an tham gia đoàn đưa đón,… và lưu trú, ăn uống, sinh hoạt khác (nếu có) của người
nhập cảnh tại khách sạn trong thời gian cách ly.
- Công ty chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp
người nhập cảnh bị mắc COVID-19 (trừ trường hợp người nhập cảnh có thẻ bảo
hiểm y tế quốc tế).
Vậy, kính đề nghị Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xem xét, chấp thuận Phương
án phòng dịch và kiểm soát người nhập cảnh sang Việt Nam làm việc của Công
ty………...........
Trân trọng cám ơn!
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY/DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Họ tên:__________________________
Chức vụ:_________________________
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HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NHẬP CẢNH
DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ TIÊM ĐỦ LIỀU VẮC XIN
PHÒNG COVID-19 THEO QUY ĐỊNH

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỜI NGƯỜI
NHẬP CẢNH & CÁCH LY Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Dành cho chuyên gia nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định
(Đính kèm văn bản số:
/SYT-NV ngày
/
/ 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh chuẩn bị hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản gửi Sở Y tế đề nghị cho phép chuyên gia nhập cảnh, phải nêu rõ và đầy đủ các nội dung sau:
+ Giải trình lý do ưu tiên cho phép chuyên gia nhập cảnh.
+ Số lượng chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Quốc tịch của từng chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Thông tin tiêm chủng chi tiết: Số mũi đã tiêm, ngày tiêm của từng mũi, loại vắc xin được tiêm,…
+ Nơi đăng ký cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh.
+ Ngày dự kiến nhập cảnh.
+ Nơi lưu trú, làm việc sau thời gian kết thúc cách ly y tế tập trung 07 ngày.
+ Cam kết chi trả mọi chi phí về xét nghiệm COVID-19, các chi phí phát sinh khi đưa/đón người nhập cảnh,
toàn bộ chi phí lưu trú khách sạn, toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp người nhập cảnh bị mắc COVID-19.
+ Cam kết quản lý chặt chẽ người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 07
ngày.
+ Thông tin đầu mối liên hệ người nộp hồ sơ (Họ tên, số điện thoại, chức vụ).
- Danh sách chuyên gia dự kiến nhập cảnh (Họ tên, ngày/tháng/năm sinh, giới tính, hộ chiếu, quốc tịch, ngày
dự kiến nhập cảnh, thời gian dự kiến làm việc, tình trạng cấp giấy phép lao động (nếu có), nơi xuất cảnh, nơi nhập cảnh,
nơi cách ly,...)
- Bản scan/bản sao Hộ chiếu của từng chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
- Giấy phép lao động, Hợp đồng lao động hoặc các hồ sơ khác chứng minh chuyên gia; Trường hợp chưa có
GPLĐ, đề nghị công ty liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với công ty/đơn vị có trụ sở nằm ngoài các
khu công nghiệp) hoặc Ban Quản lý Các Khu công nghiệp (đối với công ty/đơn vị có trụ sở nằm trong các khu công
nghiệp) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các công ty/đơn vị có chức năng đào tạo) để được hướng dẫn.
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép xây dựng hoặc Giấy xác nhận là
nhà đầu tư, nhà thầu,...
- Phương án cách ly y tế tập trung và quản lý chuyên gia sau khi nhập cảnh và sau khi kết thúc thời gian cách ly
y tế tập trung 07 ngày.
- Hợp đồng hoặc xác nhận đặt phòng (Booking confirmation) của khách sạn nơi chuyên gia tiến hành cách ly y
tế tập trung sau khi nhập cảnh.
- Bản cam kết thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách
ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.
- Có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều vắc xin theo quy định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14
ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh; Hoặc đối với người đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 phải
có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng
tính đến thời điểm nhập cảnh, và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi
bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp (giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng nhận xét nghiệm dương
tính SARS-CoV-2 và giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 phải được hợp pháp hoá/chứng nhận lãnh sự tại Đại sứ quán,
sau đó phải được dịch thuật sang ngôn ngữ Tiếng Việt và được công chứng, xác thực bởi cơ quan có thẩm quyền).

* Bước 2: Gửi/Nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh sau khi chuẩn bị xong hồ sơ,
tiến hành gửi/nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết. Gửi đến:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
=> Trường hợp hồ sơ chưa đạt, chưa đầy đủ: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người
nhập cảnh phải khẩn trương hoàn thiện, nộp bổ sung hồ sơ.

* Bước 3: Phản hồi, trả kết quả
Trong thời hạn 07 ngày làm việc (không kể thời gian ngày Lễ, Tết, Thứ 7, Chủ nhật) tính từ thời điểm hồ sơ
được xác nhận được tiếp nhận, Sở Y tế trả lời kết quả bằng Văn bản gửi:
- UBND tỉnh để có Văn bản xem xét và chấp thuận.
- Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh.
- Các cơ quan, đơn vị liên quan./.

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỜI NGƯỜI
NHẬP CẢNH & CÁCH LY Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Dành cho thân nhân của chuyên gia nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định
(Đính kèm văn bản số:
/SYT-NV ngày
/
/ 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời thân nhân chuyên gia nhập cảnh chuẩn bị hồ sơ,
bao gồm:
- Văn bản gửi Sở Y tế đề nghị cho phép thân nhân chuyên gia nhập cảnh, phải nêu rõ và đầy đủ các nội dung
sau:
+ Giải trình lý do ưu tiên cho phép thân nhân chuyên gia nhập cảnh.
+ Số lượng thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Quốc tịch của từng thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Thông tin tiêm chủng chi tiết: Số mũi đã tiêm, ngày tiêm của từng mũi, loại vắc xin được tiêm,…
+ Nơi đăng ký cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh.
+ Ngày dự kiến nhập cảnh.
+ Nơi lưu trú, làm việc sau thời gian kết thúc cách ly y tế tập trung 07 ngày.
+ Cam kết chi trả mọi chi phí về xét nghiệm COVID-19, các chi phí phát sinh khi đưa/đón người nhập cảnh,
toàn bộ chi phí lưu trú khách sạn, toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp người nhập cảnh bị mắc COVID-19.
+ Cam kết quản lý chặt chẽ người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 07
ngày.
+ Thông tin đầu mối liên hệ người nộp hồ sơ (Họ tên, số điện thoại, chức vụ).
- Danh sách thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh (Họ tên, ngày/tháng/năm sinh, giới tính, hộ chiếu, quốc
tịch, ngày dự kiến nhập cảnh, thời gian dự kiến làm việc, tình trạng cấp giấy phép lao động (nếu có), nơi xuất cảnh, nơi
nhập cảnh, nơi cách ly,...)
- Bản scan/bản sao Hộ chiếu của từng thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ của thân nhân chuyên gia.
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép xây dựng hoặc Giấy xác nhận là
nhà đầu tư, nhà thầu,...
- Phương án cách ly y tế tập trung và quản lý thân nhân chuyên gia sau khi nhập cảnh và sau khi kết thúc thời
gian cách ly y tế tập trung 07 ngày.
- Hợp đồng hoặc xác nhận đặt phòng (Booking confirmation) của khách sạn nơi thân nhân chuyên gia tiến hành
cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh.
- Bản cam kết thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách
ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.
- Có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều vắc xin theo quy định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14
ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh; Hoặc đối với người đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 phải
có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng
tính đến thời điểm nhập cảnh, và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi
bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp (giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng nhận xét nghiệm dương
tính SARS-CoV-2 và giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 phải được hợp pháp hoá/chứng nhận lãnh sự tại Đại sứ quán,
sau đó phải được dịch thuật sang ngôn ngữ Tiếng Việt và được công chứng, xác thực bởi cơ quan có thẩm quyền).

* Bước 2: Gửi/Nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh sau khi chuẩn bị xong hồ sơ,
tiến hành gửi/nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết. Gửi đến:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
=> Trường hợp hồ sơ chưa đạt, chưa đầy đủ: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người
nhập cảnh phải khẩn trương hoàn thiện, nộp bổ sung hồ sơ.

* Bước 3: Phản hồi, trả kết quả
Trong thời hạn 07 ngày làm việc (không kể thời gian ngày Lễ, Tết, Thứ 7, Chủ nhật) tính từ thời điểm tiếp nhận
đầy đủ hồ sơ đã hoàn thiện, Sở Y tế trả lời kết quả bằng Văn bản gửi:
- UBND tỉnh để có Văn bản xem xét và chấp thuận.
- Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh.
- Các cơ quan, đơn vị liên quan./.

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỜI NGƯỜI
NHẬP CẢNH & CÁCH LY Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Dành cho chuyên gia và (hoặc) thân nhân chuyên gia nhập cảnh, cách ly tại địa phương khác
đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định
(Đính kèm văn bản số:
/SYT-NV ngày
/
/ 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh chuẩn bị hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản gửi Sở Y tế đề nghị cho phép chuyên gia / thân nhân chuyên gia nhập cảnh, phải nêu rõ và đầy đủ
các nội dung sau:
+ Giải trình lý do ưu tiên cho phép chuyên gia / thân nhân chuyên gia nhập cảnh.
+ Số lượng chuyên gia / thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Quốc tịch của từng chuyên gia / thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Thông tin tiêm chủng chi tiết: Số mũi đã tiêm, ngày tiêm của từng mũi, loại vắc xin được tiêm,…
+ Nơi đăng ký cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh.
+ Ngày dự kiến nhập cảnh.
+ Nơi lưu trú, làm việc sau thời gian kết thúc cách ly y tế tập trung 07 ngày.
+ Cam kết chi trả mọi chi phí về xét nghiệm COVID-19, các chi phí phát sinh khi đưa/đón người nhập cảnh,
toàn bộ chi phí lưu trú khách sạn, toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp người nhập cảnh bị mắc COVID-19.
+ Cam kết quản lý chặt chẽ người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 07
ngày.
+ Thông tin đầu mối liên hệ người nộp hồ sơ (Họ tên, số điện thoại, chức vụ).
- Danh sách chuyên gia / thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh (Họ tên, ngày/tháng/năm sinh, giới tính, hộ
chiếu, quốc tịch, ngày dự kiến nhập cảnh, thời gian dự kiến làm việc, tình trạng cấp giấy phép lao động (nếu có), nơi
xuất cảnh, nơi nhập cảnh, nơi cách ly,...)
- Bản scan/bản sao Hộ chiếu của từng chuyên gia / thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
- Văn bản đồng ý về chủ trương tiếp nhận, cách ly cho người nhập cảnh của địa phương tiếp nhận.
- Giấy phép lao động, Hợp đồng lao động hoặc các hồ sơ khác chứng minh chuyên gia / thân nhân chuyên gia;
Trường hợp chưa có GPLĐ, đề nghị công ty liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với công ty/đơn vị có
trụ sở nằm ngoài các khu công nghiệp) hoặc Ban Quản lý Các Khu công nghiệp (đối với công ty/đơn vị có trụ sở nằm
trong các khu công nghiệp) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các công ty/đơn vị có chức năng đào tạo) để được
hướng dẫn.
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép xây dựng hoặc Giấy xác nhận là
nhà đầu tư, nhà thầu,...
- Phương án quản lý chuyên gia / thân nhân chuyên gia sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung 07 ngày
và về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo dõi sức khỏe 07 ngày.
- Bản cam kết thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách
ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.
- Có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều vắc xin theo quy định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14
ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh; Hoặc đối với người đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 phải
có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng
tính đến thời điểm nhập cảnh, và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi
bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp (giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng nhận xét nghiệm dương
tính SARS-CoV-2 và giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 phải được hợp pháp hoá/chứng nhận lãnh sự tại Đại sứ quán,
sau đó phải được dịch thuật sang ngôn ngữ Tiếng Việt và được công chứng, xác thực bởi cơ quan có thẩm quyền).

* Bước 2: Gửi/Nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh sau khi chuẩn bị xong hồ sơ,
tiến hành gửi/nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết. Gửi đến:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
=> Trường hợp hồ sơ chưa đạt, chưa đầy đủ: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người
nhập cảnh phải khẩn trương hoàn thiện, nộp bổ sung hồ sơ.

* Bước 3: Phản hồi, trả kết quả
Trong thời hạn 07 ngày làm việc (không kể thời gian ngày Lễ, Tết, Thứ 7, Chủ nhật) tính từ thời điểm tiếp nhận
đầy đủ hồ sơ đã hoàn thiện, Sở Y tế trả lời kết quả bằng Văn bản gửi:
- UBND tỉnh xem xét, chấp thuận và có văn bản gửi UBND địa phương tiếp nhận.
- Sở Y tế/CDC địa phương tiếp nhận (để phối hợp).
- Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh./.

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỜI NGƯỜI
NHẬP CẢNH & CÁCH LY Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Dành cho chuyên gia và (hoặc) thân nhân chuyên gia tại địa phương khác nhập cảnh, cách ly tại tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định
(Đính kèm văn bản số:
/SYT-NV ngày
/
/ 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh chuẩn bị hồ sơ, bao gồm:
- Phải có văn bản của UBND/Sở Y tế/CDC của địa phương gửi người thực hiện cách ly tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Văn bản gửi Sở Y tế đề nghị cho phép chuyên gia/ thân nhân chuyên gia nhập cảnh, cách ly tại tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu phải nêu rõ và đầy đủ các nội dung sau:
+ Giải trình lý do ưu tiên cho phép chuyên gia/thân nhân chuyên gia nhập cảnh, lý do tại sao phải cách ly tại tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Số lượng chuyên gia/thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Quốc tịch của từng chuyên gia/thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
+ Thông tin tiêm chủng chi tiết: Số mũi đã tiêm, ngày tiêm của từng mũi, loại vắc xin được tiêm,…
+ Nơi đăng ký cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh (tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
+ Ngày dự kiến nhập cảnh.
+ Nơi lưu trú, làm việc sau khi kết thúc cách ly y tế tập trung 07 ngày.
+ Cam kết chi trả mọi chi phí về xét nghiệm COVID-19, các chi phí phát sinh khi đưa/đón người nhập cảnh, toàn
bộ chi phí lưu trú khách sạn, toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp người nhập cảnh bị mắc COVID-19.
+ Cam kết quản lý chặt chẽ người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 07 ngày.
+ Thông tin đầu mối liên hệ người nộp hồ sơ (Họ tên, số điện thoại, chức vụ).
- Danh sách chuyên gia/thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh (Họ tên, ngày/tháng/năm sinh, giới tính, hộ chiếu,
quốc tịch, ngày dự kiến nhập cảnh, thời gian dự kiến làm việc, tình trạng cấp giấy phép lao động (nếu có), nơi xuất cảnh,
nơi nhập cảnh, nơi cách ly,...)
- Bản scan/bản sao Hộ chiếu của từng chuyên gia/ thân nhân chuyên gia dự kiến nhập cảnh.
- Giấy phép lao động, Hợp đồng lao động hoặc các hồ sơ khác chứng minh chuyên gia; Trường hợp chưa có GPLĐ,
đề nghị công ty liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với công ty/đơn vị có trụ sở nằm ngoài các khu công
nghiệp) hoặc Ban Quản lý Các Khu công nghiệp (đối với công ty/đơn vị có trụ sở nằm trong các khu công nghiệp) hoặc Sở
Giáo dục và Đào tạo (đối với các công ty/đơn vị có chức năng đào tạo) để được hướng dẫn.
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép xây dựng hoặc Giấy xác nhận là nhà
đầu tư, nhà thầu,...
- Phương án cách ly y tế tập trung và quản lý chuyên gia/thân nhân chuyên gia sau khi nhập cảnh và sau khi kết
thúc thời gian cách ly y tế tập trung 07 ngày.
- Hợp đồng hoặc xác nhận đặt phòng (Booking confirmation) của khách sạn nơi chuyên gia/thân nhân chuyên gia
tiến hành cách ly y tế tập trung sau khi nhập cảnh.
- Bản cam kết thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly
tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.
- Có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều vắc xin theo quy định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày
và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh; Hoặc đối với người đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 phải có giấy
chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời
điểm nhập cảnh, và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ
quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp (giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính SARSCoV-2 và giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 phải được hợp pháp hoá/chứng nhận lãnh sự tại Đại sứ quán, sau đó phải
được dịch thuật sang ngôn ngữ Tiếng Việt và được công chứng, xác thực bởi cơ quan có thẩm quyền).

* Bước 2: Gửi/Nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết
Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, tiến
hành gửi/nộp hồ sơ để được xem xét và giải quyết. Gửi đến:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
=> Trường hợp hồ sơ chưa đạt, chưa đầy đủ: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người
nhập cảnh phải khẩn trương hoàn thiện, nộp bổ sung hồ sơ.

* Bước 3: Phản hồi, trả kết quả
Trong thời hạn 07 ngày làm việc (không kể thời gian ngày Lễ, Tết, Thứ 7, Chủ nhật) tính từ thời điểm tiếp nhận
đầy đủ hồ sơ đã hoàn thiện, Sở Y tế trả lời kết quả bằng Văn bản gửi:
- UBND tỉnh xem xét, chấp thuận và có văn bản gửi UBND địa phương gửi người thực hiện cách ly.
- Sở Y tế/CDC địa phương gửi người thực hiện cách ly (để phối hợp).
- Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu mời người nhập cảnh./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………........., ngày ... tháng ... năm ……
BẢN CAM KẾT
Thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn
thành cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19
(Dành cho người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định)
Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Tên Công ty/Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị: .........................................................................
- Mã số doanh nghiệp: ...............................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................
- Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà ...................................................................................
- Chức vụ: ......................................... Điện thoại: ........................... Quốc tịch:..........................
- Số CCCD/Hộ chiếu: ......................... Ngày cấp:........................... Nơi cấp:.............................
Công ty/Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị…………… của chúng tôi, vì lý do phục vụ sản
xuất kinh doanh……………… nên xin phép bảo lãnh mời/tiếp nhận …(nhập số lượng)…
chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh, cách ly và dự kiến làm việc tại Công ty/Doanh
nghiệp/Tổ chức/Đơn vị…………… trong khoảng thời gian từ ngày …/…/……. đến ngày
…/…/…….
TT

Tên chuyên gia

Số hộ
chiếu

Quốc tịch

Chức vụ

Địa chỉ lưu trú Thời gian
sau cách ly
dự kiến làm
(ghi chi tiết)
việc

1
2
3
(Danh sách chi tiết chuyên gia, nơi lưu trú sau cách ly và thời gian dự kiến làm việc)
- Người đại diện công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị phụ trách chính việc đưa/đón chuyên
gia sau khi hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú: Ông/bà...............................................
- Chức vụ: ......................................... Điện thoại: ........................... Quốc tịch:..........................
- Số CCCD/Hộ chiếu: ......................... Ngày cấp:........................... Nơi cấp:.............................
(Nộp kèm theo bản cam kết này bản sao CCCD/Hộ chiếu của người phụ trách đưa đón và giấy ủy
quyền việc đưa đón người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly)

- Địa chỉ lưu trú của người hoàn thành cách ly (Chi tiết đến số nhà, tổ, xóm, ấp, thôn): .....................
...................................................................................................................................................
Để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo các hướng dẫn chỉ
đạo của Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, công ty/doanh nghiệp/tổ
chức/đơn vị………………….. xin cam kết sau khi người nhập cảnh do chúng tôi bảo lãnh
mời/tiếp nhận hoàn thành cách ly tập trung 07 ngày, sẽ được chúng tôi tiếp tục giám sát
chặt chẽ, theo dõi y tế tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày tiếp theo kể từ ngày hoàn thành
cách ly tập trung, cụ thể:
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1. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. sẽ chủ động thông báo cho
Chính quyền và cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi đón người nhập cảnh từ
khu cách ly tập trung về địa phương/nơi lưu trú.
2. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. cam kết thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Chính quyền địa phương và đúng theo
hướng dẫn của ngành y tế.
3. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. yêu cầu người nhập cảnh phải
chấp hành nghiêm việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú đúng thời gian quy định là: 07
ngày. Trong suốt thời gian tự dõi sức khỏe, tuyệt đối không giấu bệnh và thông báo ngay cho
nhân viên y tế cấp xã, phường và tổ dân phố khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc
bệnh: sốt (nhiệt độ >37,5°C); ho; khó thở; sổ mũi, đau rát họng, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị
giác...
4. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. yêu cầu người nhập cảnh phải
chấp hành nghiêm việc hạn chế/không ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà,
nơi lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải thông báo trước
ít nhất 02 ngày và phải được sự đồng ý cho phép của công an và y tế địa phương, đồng thời
phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (khẩu trang - khoảng cách - không tập trung - khử khuẩn khai báo y tế) theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyệt đối không tụ tập, đến những nơi đông người.
5. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. yêu cầu người nhập cảnh
không được tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú.
6. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. yêu cầu người nhập cảnh phải
thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh:
- Đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.
- Giữ nhà cửa/nơi lưu trú thông thoáng, vệ sinh trong nhà/nơi lưu trú: lau các đồ dùng
vật dụng, bàn ghế, nền nhà, tay nắm cửa... bằng các chất khử trùng, chất tẩy rửa thông thường.
Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. cam kết giám sát chặt chẽ,
thường xuyên yêu cầu người nhập cảnh thực hiện đúng các nội dung trên, nếu không tuân thủ,
chủ quan, lơ là mất cảnh giác, không quản lý chặt chẽ để phát sinh ca nhiễm ngoài cộng đồng
hoặc làm phát tán, lây lan dịch do chính người nhập cảnh của Công ty/doanh nghiệp/tổ
chức/đơn vị……… gây ra, Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị chúng tôi xin chịu mọi trách
nhiệm trước pháp luật./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY/DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Họ tên:__________________________
Chức vụ:_________________________
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[Công ty/Doanh nghiệp/Đơn vị…………….]

Phương án cách ly y tế tập trung và giám sát, theo dõi sức khỏe
sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch
COVID-19 đối với người nhập cảnh vào Việt Nam của Công
ty/Doanh nghiệp/Đơn vị.................................
(Dành cho người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19
theo quy định)

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày … / … / ……
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PHƯƠNG ÁN
Cách ly y tế tập trung và giám sát, theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành
cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch COVID-19
đối với người nhập cảnh vào Việt Nam
của Công ty ………………………………….
(Dành cho người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19
theo quy định)
1. Lý do xin ưu tiên nhập cảnh
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Số lượng người và thời gian dự kiến nhập cảnh
- Thời gian nhập cảnh dự kiến: ngày …./…./……..
- Số lượng: ......... người (Kèm theo danh sách cụ thể)
TT

Họ và tên

Số hộ chiếu

Tên công ty,
Thời gian dự
địa chỉ công ty kiến nhập cảnh

1

…./…./…..

2

…./…./…..

3

…./…./…..

Tổng

… người

(Trường hợp số lượng nhiều, yêu cầu có danh sách riêng kèm theo và phải có ký tên, đóng dấu của công ty)

3. Phương án phòng dịch và kiểm soát người nhập cảnh từ Cảng hàng
không quốc tế Tân Sơn Nhất về địa điểm cách ly tập trung
3.1. Trước khi nhập cảnh (đường hàng không)
3.1.1. Đối với người nhập cảnh
- Có kết quả xét nghiệm ÂM TÍNH với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RTPCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm
quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.
- Có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều vắc xin theo quy định, liều cuối cùng
tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập
cảnh (giấy chứng nhận tiêm chủng phải được hợp pháp hoá/chứng nhận lãnh sự tại
Đại sứ quán, sau đó phải được dịch thuật sang ngôn ngữ Tiếng Việt và được công
chứng, xác thực bởi cơ quan có thẩm quyền).
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- Đối với người đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 phải có giấy chứng nhận xét
nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không
quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh, và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền
tại nước điều trị cấp (giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 và giấy
xác nhận khỏi bệnh COVID-19 phải được hợp thức hóa lãnh sự quán của nước sở
tại, sau đó phải được dịch thuật sang ngôn ngữ Tiếng Việt và được công chứng, xác
thực bởi cơ quan có thẩm quyền).
3.1.2. Đối với công ty có nhu cầu mời/tiếp nhận người nhập cảnh
- Đăng ký địa điểm lưu trú, cơ sở cách ly tập trung cho người nhập cảnh.
- Báo cáo danh sách người nhập cảnh.
- Xây dựng phương án làm việc, báo cáo lịch trình làm việc và di chuyển cụ
thể của người nhập cảnh tại Việt Nam; Đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19
trong quá trình làm việc của người nhập cảnh và những người tiếp xúc.
- Chuẩn bị quần áo bảo hộ và khẩu trang cho người nhập cảnh, cán bộ lái xe
tham gia đón người nhập cảnh.
- Bố trí phương tiện đưa đón người nhập cảnh: ô tô .... chỗ (ghi cụ thể số chỗ
ngồi) do công ty tự bố trí hoặc hợp đồng đơn vị vận chuyển hoặc theo sự sắp xếp
của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đảm bảo mỗi xe không quá ½ số ghế, khử trùng toàn
bộ xe.
3.2. Khi nhập cảnh (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất)
3.2.1. Làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu
- Kiểm tra hộ chiếu của tất cả người nhập cảnh, xác định rõ các trường hợp cư
trú hoặc đi qua vùng dịch (Mỗi cá nhân phải mang theo hộ chiếu).
- Xuất trình kết quả xét nghiệm / giấy xác nhận ÂM TÍNH với SARS-CoV-2
do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp khi nhập cảnh.
- Kiểm tra danh sách người nhập cảnh.
- Khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả người nhập cảnh; Cài đặt, sử
dụng các ứng dụng truy vết.
- Khi vào sảnh chờ đảm bảo giữ khoảng cách an toàn 2m, nghiêm cấm nói
chuyện, nghiêm cấm sử dụng điện thoại.
- Nhân viên y tế có trang bị quần áo bảo hộ sẽ tiến hành đó thân nhiệt cho
người nhập cảnh bằng nhiệt kế điện tử (không tiếp xúc), nếu:
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Tình huống 1

Tình huống 2

* Người nhập cảnh
không có biểu
hiện, triệu chứng
sốt, ho, đau rát
họng, khó thở,...

* Người nhập cảnh có biểu hiện, triệu chứng sốt, ho, đau rát họng,
khó thở,...
=> Tổ chức cách ly y tế ngay và thực hiện xử trí như đối với trường
hợp nghi ngờ mắc bệnh (Cán bộ y tế dùng riêng 1 xe để đưa người
nhập cảnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định).

=> Tiếp tục các => Sau khi hoàn thành điều trị và cách ly tập trung, tiếp tục thực
bước tiếp theo bên hiện nghiêm theo Phương án quản lý, giám sát người nhập cảnh
dưới.
Sau khi hoàn thành cách ly tập trung như bên dưới.
* Tiếp tục Tình huống 1: Người nhập cảnh không có biểu hiện, triệu chứng
sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Thực hiện các bước sau:
- Tại lối ra của sảnh chờ, theo sự chỉ huy của nhân viên điều phối tiến hành
khử trùng hành lý, vật phẩm cá nhân; đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, đeo kính bảo
hộ,... trong suốt hành trình nghiêm cấm chuyên gia tháo khẩu trang.
- Khi mặc đồ bảo hộ, đeo kính bảo hộ cần chú ý:
+ Kiểm tra ngoại quan: Kiểm tra bên ngoài đồ phòng hộ có bị nhiễm
bẩn, đường chỉ có bị rách, bên ngoài có bị rách hay không.
+ Loại bỏ các vật sắc nhọn: Bỏ các đồ dùng như chìa khóa, dao, bút,
những vật không cần thiết ra khỏi người và bảo quản đúng cách để tránh làm
hỏng quần áo phòng hộ trong quá trình di chuyển.
+ Mặc quần áo bảo hộ: Lấy quần áo bảo hộ, cho chân vào phần dưới
của bộ trang phục rồi tiếp tục mặc áo, sau đó kéo khóa đến phần ngực, đội mũ
và đóng cúc, sau khi mở và đóng tất cả các khóa kéo, đóng kín khóa kéo.
+ Đeo kính bảo hộ: Đeo dây đeo kính phía sau đầu và điều chỉnh độ
chặt cho thoải mái.
+ Đeo găng tay cao su dùng 1 lần: Ống tay của quần áo bảo hộ được
đặt bên trong găng tay cao su.
+ Đeo bao giày bảo hộ dùng một lần.
- Trước khi đến địa điểm đích, nghiêm cấm cởi/tháo bất kì đồ phòng hộ nào.
- Dựa theo chỉ đạo của nhân viên điều phối, căn cứ theo danh sách phân xe
tiến hành đưa hành lý lên xe và xếp hàng lên xe.
- Chờ hiệu lệnh xuất phát di chuyển về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
3.2.2. Di chuyển về địa điểm cách ly tập trung
- Địa điểm cách ly tại: Khách sạn ...................................................................
- Địa chỉ: .........................................................................................................
........................................................................................................................
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........................................................................................................................
* Lưu ý: Trên đường di chuyển về địa điểm cách ly không được dừng nghỉ
giữa đường).
- Khi xe đến khách sạn/địa điểm cách ly: Nghiêm cấm xuống xe khi chưa có
hiệu lệnh/hướng dẫn của cán bộ điều phối, đợi sau khi cán bộ y tế hoàn thành đầy
đủ các thủ tục phòng chống dịch, từng người một đứng dậy và xuống xe theo hiệu
lệnh/hướng dẫn của cán bộ điều phối.
- Sau khi xuống xe, yêu cầu:
+ Bước lên thảm khử trùng để khử trùng lòng bàn chân;
+ Đặt đồ dùng cá nhân tại nơi được chỉ định theo hướng dẫn của cán bộ
điều phối để khử trùng;
+ Tháo kính bảo hộ, quần áo bảo hộ, bọc giày, găng tay, khẩu trang và
để vào thùng rác được quy định.
+ Kiểm tra thân nhiệt nếu không có bất thường: Tiến hành khử trùng
tay, đeo khẩu trang mới, khử trùng đế giáy và lấy hành lý cá nhân đi vào sảnh theo
thứ tự (giữ khoảng cách an toàn 2m).
- Trước khi người trên xe trước tiến vào sảnh, nghiêm cấm người trên xe sau
xuống xe vào sảnh khi chưa nhận được hiệu lệnh/hướng dẫn.
- Sau khi vào sảnh, sẽ được hướng dẫn bố trí phòng ở và phát các tài liệu tuyên
truyền liên quan đến phòng chống dịch cho nhân viên (Vẫn giữ khoảng cách an toàn
2m).
- Dựa theo số phòng đã được bố trí, bắt đầu thực hiện cách ly.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lấy mẫu xét nghiệm
SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất và ngày thứ 07 tính
từ ngày nhập cảnh.
3.3. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung:
- Phương án di chuyển từ nơi cách ly tập trung về nơi lưu trú:
+ Ghi rõ: Di chuyển bằng phương tiện gì? Phương tiện do công ty bố trí hay
hợp đồng đơn vị vận chuyển? Phương tiện bao nhiêu chỗ ngồi? Phương án khử
khuẩn cho phương tiện trước khi đến đón và sau khi đến đón chuyên gia.
+ Người phụ trách công tác đón chuyên gia sau khi hoàn thành cách ly
(Là nhân viên của công ty/đơn vị được giao nhiệm vụ/ủy quyền phụ trách vấn đề này):
•
•
•
•

Họ và tên: ...............................................................................................
Số CCCD/Hộ chiếu: ............................... Ngày cấp: ...............................
Nơi cấp CCCD/Hộ chiếu:.......................................................................
Số điện thoại liên lạc: .............................................................................
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• Lưu ý: Người phụ trách khi đến đón người hoàn thành cách ly cần xuất
trình CCCD/Hộ chiếu và phải có thư ủy quyền của công ty/tổ
chức/đơn vị về việc đón người hoàn thành cách ly; Đăng ký phương
tiện đưa đón, cung cấp thông tin và số điện thoại tài xế, đơn vị chủ
quản/quản lý phương tiện, kế hoạch hành trình của phương tiện
à Gửi về Sở Y tế tỉnh BRVT, Trung tâm KSBT tỉnh BRVT và BCĐ PCD
COVID-19 của địa phương đang quản lý khu cách ly tập trung trước
ngày đón người hoàn thành cách ly ít nhất 03 ngày.
- Địa điểm lưu trú của người hoàn thành cách ly (nơi lưu trú do công ty tự sắp xếp,
bố trí; trường hợp có nhiều người hoàn thành cách ly và có nơi lưu trú không giống nhau thì cần
phải có danh sách chi tiết cụ thể nơi lưu trú của từng người):

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(Địa chỉ Ghi rõ số nhà, tổ dân phố, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành
phố, tỉnh)
- Công ty có trách nhiệm thông báo với chính quyền địa phương lưu trú về
trường hợp người nhập cảnh đã hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về cư trú tại địa
phương.
- Công ty …………… tiếp nhận chuyên gia và chuyên gia cam kết thực hiện
các nội dung sau:
+ Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại
nhà, nơi lưu trú đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi
lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung.
+ Cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc
thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi
lưu trú.
+ Thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa
phương. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất
vị giác chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo
quy định.
+ Không ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi lưu
trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì báo cho công
an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (khẩu trang - khoảng
cách - không tập trung - khử khuẩn - khai báo y tế) của Bộ Y tế; không tụ tập,
đến nơi đông người.
+ Trường hợp cần thiết di chuyển tới địa phương khác thì cơ quan, đơn
vị tiếp nhận chuyên gia (đối với chuyên gia) hoặc công dân Việt Nam thông
báo trước ít nhất 02 ngày cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố
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nơi lưu trú để xem xét, giải quyết và thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật tỉnh, thành phố nơi đến để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.
3.4. Cam kết của Công ty:
- Công ty cam kết nghiêm túc chấp hành theo các văn bản chỉ đạo về công tác
phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Sở
Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra.
- Tất cả các chi phí liên quan đến quá trình đưa đón, cách ly người nhập cảnh
tại địa phương sẽ do Công ty chịu trách nhiệm chi trả bao gồm chi phí về xét nghiệm
COVID-19 và các chi phí khác như: xăng xe, công của cán bộ y tế, lao động, công
an tham gia đoàn đưa đón,… và lưu trú, ăn uống, sinh hoạt khác (nếu có) của người
nhập cảnh tại khách sạn trong thời gian cách ly.
- Công ty chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp
người nhập cảnh bị mắc COVID-19 (trừ trường hợp người nhập cảnh có thẻ bảo
hiểm y tế quốc tế).
Vậy, kính đề nghị Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xem xét, chấp thuận Phương
án phòng dịch và kiểm soát người nhập cảnh sang Việt Nam làm việc của Công
ty………...........
Trân trọng cám ơn!
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY/DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Họ tên:__________________________
Chức vụ:_________________________
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HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NHẬP CẢNH
DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ TIÊM ĐỦ LIỀU VẮC XIN
PHÒNG COVID-19 THEO QUY ĐỊNH
(Đi kèm theo trẻ em dưới 18 tuổi chưa tiêm
hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19
theo quy định)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………........., ngày ... tháng ... năm ……
BẢN CAM KẾT
Thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn
thành cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19
(Dành cho người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định,
đi kèm theo trẻ em dưới 18 tuổi chưa tiêm đủ liều vắc xin)
Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Tên Công ty/Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị: .........................................................................
- Mã số doanh nghiệp: ...............................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................
- Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà ...................................................................................
- Chức vụ: ......................................... Điện thoại: ........................... Quốc tịch:..........................
- Số CCCD/Hộ chiếu: ......................... Ngày cấp:........................... Nơi cấp:.............................
Công ty/Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị…………… của chúng tôi, vì lý do phục vụ sản
xuất kinh doanh……………… nên xin phép bảo lãnh mời/tiếp nhận …(nhập số lượng)…
chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh, cách ly và dự kiến làm việc tại Công ty/Doanh
nghiệp/Tổ chức/Đơn vị…………… trong khoảng thời gian từ ngày …/…/……. đến ngày
…/…/…….
TT

Tên chuyên gia

Số hộ
chiếu

Quốc tịch

Chức vụ

Địa chỉ lưu trú Thời gian
sau cách ly
dự kiến làm
(ghi chi tiết)
việc

1
2
3
(Danh sách chi tiết chuyên gia, nơi lưu trú sau cách ly và thời gian dự kiến làm việc)
- Người đại diện công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị phụ trách chính việc đưa/đón chuyên
gia sau khi hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú: Ông/bà...............................................
- Chức vụ: ......................................... Điện thoại: ........................... Quốc tịch:..........................
- Số CCCD/Hộ chiếu: ......................... Ngày cấp:........................... Nơi cấp:.............................
(Nộp kèm theo bản cam kết này bản sao CCCD/Hộ chiếu của người phụ trách đưa đón và giấy ủy
quyền việc đưa đón người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly)

- Địa chỉ lưu trú của người hoàn thành cách ly (Chi tiết đến số nhà, tổ, xóm, ấp, thôn): .....................
...................................................................................................................................................
Để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo các hướng dẫn chỉ
đạo của Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, công ty/doanh nghiệp/tổ
chức/đơn vị………………….. xin cam kết sau khi người nhập cảnh do chúng tôi bảo lãnh
mời/tiếp nhận hoàn thành cách ly tập trung 07 ngày, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách
ly tại nhà trong 07 ngày tiếp theo, sau đó được chúng tôi tiếp tục giám sát chặt chẽ, theo
dõi y tế tại nhà/nơi lưu trú đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh, cụ thể:
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1. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. sẽ chủ động thông báo cho
Chính quyền và cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi đón người nhập cảnh từ
khu cách ly tập trung về địa phương/nơi lưu trú.
2. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. cam kết thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Chính quyền địa phương và đúng theo
hướng dẫn của ngành y tế.
3. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. yêu cầu người nhập cảnh phải
chấp hành nghiêm việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú đúng thời gian quy định là: 07
ngày. Trong suốt thời gian tự dõi sức khỏe, tuyệt đối không giấu bệnh và thông báo ngay cho
nhân viên y tế cấp xã, phường và tổ dân phố khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc
bệnh: sốt (nhiệt độ >37,5°C); ho; khó thở; sổ mũi, đau rát họng, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị
giác...
4. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. yêu cầu người nhập cảnh phải
chấp hành nghiêm việc hạn chế/không ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà,
nơi lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải thông báo trước
ít nhất 02 ngày và phải được sự đồng ý cho phép của công an và y tế địa phương, đồng thời
phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (khẩu trang - khoảng cách - không tập trung - khử khuẩn khai báo y tế) theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyệt đối không tụ tập, đến những nơi đông người.
5. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. chủ động liên hệ với y tế địa
phương nơi lưu trú, chấp hành nghiệm việc lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 vào ngày thứ 14 cho những người nhập cảnh (tính từ ngày nhập cảnh) và chịu hoàn
toàn mọi chi phí phát sinh cho hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm này.
6. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. yêu cầu người nhập cảnh
không được tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú.
7. Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. yêu cầu người nhập cảnh phải
thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh:
- Đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.
- Giữ nhà cửa/nơi lưu trú thông thoáng, vệ sinh trong nhà/nơi lưu trú: lau các đồ dùng
vật dụng, bàn ghế, nền nhà, tay nắm cửa... bằng các chất khử trùng, chất tẩy rửa thông thường.
Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị………………….. cam kết giám sát chặt chẽ,
thường xuyên yêu cầu người nhập cảnh thực hiện đúng các nội dung trên, nếu không tuân thủ,
chủ quan, lơ là mất cảnh giác, không quản lý chặt chẽ để phát sinh ca nhiễm ngoài cộng đồng
hoặc làm phát tán, lây lan dịch do chính người nhập cảnh của Công ty/doanh nghiệp/tổ
chức/đơn vị……… gây ra, Công ty/doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị chúng tôi xin chịu mọi trách
nhiệm trước pháp luật./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY/DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Họ tên:__________________________
Chức vụ:_________________________
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[Công ty/Doanh nghiệp/Đơn vị…………….]

Phương án cách ly y tế tập trung và giám sát, theo dõi sức khỏe
sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch
COVID-19 đối với người nhập cảnh vào Việt Nam của Công
ty/Doanh nghiệp/Đơn vị.................................
(Dành cho người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19
theo quy định, đi kèm theo trẻ em dưới 18 tuổi chưa tiêm đủ liều vắc xin)

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày … / … / ……
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PHƯƠNG ÁN
Cách ly y tế tập trung và giám sát, theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành
cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch COVID-19
đối với người nhập cảnh vào Việt Nam
của Công ty ………………………………….
(Dành cho người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy
định, đi kèm theo trẻ em dưới 18 tuổi chưa tiêm đủ liều vắc xin)

1. Lý do xin ưu tiên nhập cảnh
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Số lượng người và thời gian dự kiến nhập cảnh
- Thời gian nhập cảnh dự kiến: ngày …./…./……..
- Số lượng: ......... người (Kèm theo danh sách cụ thể)
TT

Họ và tên

Số hộ chiếu

Tên công ty,
Thời gian dự
địa chỉ công ty kiến nhập cảnh

1

…./…./…..

2

…./…./…..

3

…./…./…..

Tổng

… người

(Trường hợp số lượng nhiều, yêu cầu có danh sách riêng kèm theo và phải có ký tên, đóng dấu của công ty)

3. Phương án phòng dịch và kiểm soát người nhập cảnh từ Cảng hàng
không quốc tế Tân Sơn Nhất về địa điểm cách ly tập trung
3.1. Trước khi nhập cảnh (đường hàng không)
3.1.1. Đối với người nhập cảnh
- Có kết quả xét nghiệm ÂM TÍNH với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RTPCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm
quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.
- Có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều vắc xin theo quy định, liều cuối cùng
tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập
cảnh (giấy chứng nhận tiêm chủng phải được hợp pháp hoá/chứng nhận lãnh sự tại
Đại sứ quán, sau đó phải được dịch thuật sang ngôn ngữ Tiếng Việt và được công
chứng, xác thực bởi cơ quan có thẩm quyền).
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- Đối với người đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 phải có giấy chứng nhận xét
nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không
quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh, và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền
tại nước điều trị cấp (giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 và giấy
xác nhận khỏi bệnh COVID-19 phải được hợp thức hóa lãnh sự quán nước của nước
sở tại, sau đó phải được dịch thuật sang ngôn ngữ Tiếng Việt và được công chứng,
xác thực bởi cơ quan có thẩm quyền).
3.1.2. Đối với công ty có nhu cầu mời/tiếp nhận người nhập cảnh
- Đăng ký địa điểm lưu trú, cơ sở cách ly tập trung cho người nhập cảnh.
- Báo cáo danh sách người nhập cảnh.
- Xây dựng phương án làm việc, báo cáo lịch trình làm việc và di chuyển cụ
thể của người nhập cảnh tại Việt Nam; Đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19
trong quá trình làm việc của người nhập cảnh và những người tiếp xúc.
- Chuẩn bị quần áo bảo hộ và khẩu trang cho người nhập cảnh, cán bộ lái xe
tham gia đón người nhập cảnh.
- Bố trí phương tiện đưa đón người nhập cảnh: ô tô .... chỗ (ghi cụ thể số chỗ
ngồi) do công ty tự bố trí hoặc hợp đồng đơn vị vận chuyển hoặc theo sự sắp xếp
của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đảm bảo mỗi xe không quá ½ số ghế, khử trùng toàn
bộ xe.
3.2. Khi nhập cảnh (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất)
3.2.1. Làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu
- Kiểm tra hộ chiếu của tất cả người nhập cảnh, xác định rõ các trường hợp cư
trú hoặc đi qua vùng dịch (Mỗi cá nhân phải mang theo hộ chiếu).
- Xuất trình kết quả xét nghiệm / giấy xác nhận ÂM TÍNH với SARS-CoV-2
do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp khi nhập cảnh.
- Kiểm tra danh sách người nhập cảnh.
- Khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả người nhập cảnh; Cài đặt, sử
dụng các ứng dụng truy vết.
- Khi vào sảnh chờ đảm bảo giữ khoảng cách an toàn 2m, nghiêm cấm nói
chuyện, nghiêm cấm sử dụng điện thoại.
- Nhân viên y tế có trang bị quần áo bảo hộ sẽ tiến hành đó thân nhiệt cho
người nhập cảnh bằng nhiệt kế điện tử (không tiếp xúc), nếu:
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Tình huống 1

Tình huống 2

* Người nhập cảnh
không có biểu
hiện, triệu chứng
sốt, ho, đau rát
họng, khó thở,...

* Người nhập cảnh có biểu hiện, triệu chứng sốt, ho, đau rát họng,
khó thở,...
=> Tổ chức cách ly y tế ngay và thực hiện xử trí như đối với trường
hợp nghi ngờ mắc bệnh (Cán bộ y tế dùng riêng 1 xe để đưa người
nhập cảnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định).

=> Tiếp tục các => Sau khi hoàn thành điều trị và cách ly tập trung, tiếp tục thực
bước tiếp theo bên hiện nghiêm theo Phương án quản lý, giám sát người nhập cảnh
dưới.
Sau khi hoàn thành cách ly tập trung như bên dưới.
* Tiếp tục Tình huống 1: Người nhập cảnh không có biểu hiện, triệu chứng
sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Thực hiện các bước sau:
- Tại lối ra của sảnh chờ, theo sự chỉ huy của nhân viên điều phối tiến hành
khử trùng hành lý, vật phẩm cá nhân; đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, đeo kính bảo
hộ,... trong suốt hành trình nghiêm cấm chuyên gia tháo khẩu trang.
- Khi mặc đồ bảo hộ, đeo kính bảo hộ cần chú ý:
+ Kiểm tra ngoại quan: Kiểm tra bên ngoài đồ phòng hộ có bị nhiễm
bẩn, đường chỉ có bị rách, bên ngoài có bị rách hay không.
+ Loại bỏ các vật sắc nhọn: Bỏ các đồ dùng như chìa khóa, dao, bút,
những vật không cần thiết ra khỏi người và bảo quản đúng cách để tránh làm
hỏng quần áo phòng hộ trong quá trình di chuyển.
+ Mặc quần áo bảo hộ: Lấy quần áo bảo hộ, cho chân vào phần dưới
của bộ trang phục rồi tiếp tục mặc áo, sau đó kéo khóa đến phần ngực, đội mũ
và đóng cúc, sau khi mở và đóng tất cả các khóa kéo, đóng kín khóa kéo.
+ Đeo kính bảo hộ: Đeo dây đeo kính phía sau đầu và điều chỉnh độ
chặt cho thoải mái.
+ Đeo găng tay cao su dùng 1 lần: Ống tay của quần áo bảo hộ được
đặt bên trong găng tay cao su.
+ Đeo bao giày bảo hộ dùng một lần.
- Trước khi đến địa điểm đích, nghiêm cấm cởi/tháo bất kì đồ phòng hộ nào.
- Dựa theo chỉ đạo của nhân viên điều phối, căn cứ theo danh sách phân xe
tiến hành đưa hành lý lên xe và xếp hàng lên xe.
- Chờ hiệu lệnh xuất phát di chuyển về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
3.2.2. Di chuyển về địa điểm cách ly tập trung
- Địa điểm cách ly tại: Khách sạn ...................................................................
- Địa chỉ: .........................................................................................................
........................................................................................................................
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........................................................................................................................
* Lưu ý: Trên đường di chuyển về địa điểm cách ly không được dừng nghỉ
giữa đường).
- Khi xe đến khách sạn/địa điểm cách ly: Nghiêm cấm xuống xe khi chưa có
hiệu lệnh/hướng dẫn của cán bộ điều phối, đợi sau khi cán bộ y tế hoàn thành đầy
đủ các thủ tục phòng chống dịch, từng người một đứng dậy và xuống xe theo hiệu
lệnh/hướng dẫn của cán bộ điều phối.
- Sau khi xuống xe, yêu cầu:
+ Bước lên thảm khử trùng để khử trùng lòng bàn chân;
+ Đặt đồ dùng cá nhân tại nơi được chỉ định theo hướng dẫn của cán bộ
điều phối để khử trùng;
+ Tháo kính bảo hộ, quần áo bảo hộ, bọc giày, găng tay, khẩu trang và
để vào thùng rác được quy định.
+ Kiểm tra thân nhiệt nếu không có bất thường: Tiến hành khử trùng
tay, đeo khẩu trang mới, khử trùng đế giáy và lấy hành lý cá nhân đi vào sảnh theo
thứ tự (giữ khoảng cách an toàn 2m).
- Trước khi người trên xe trước tiến vào sảnh, nghiêm cấm người trên xe sau
xuống xe vào sảnh khi chưa nhận được hiệu lệnh/hướng dẫn.
- Sau khi vào sảnh, sẽ được hướng dẫn bố trí phòng ở và phát các tài liệu tuyên
truyền liên quan đến phòng chống dịch cho nhân viên (Vẫn giữ khoảng cách an toàn
2m).
- Dựa theo số phòng đã được bố trí, bắt đầu thực hiện cách ly.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lấy mẫu xét nghiệm
SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất và ngày thứ 07 tính
từ ngày nhập cảnh.
3.3. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung:
- Phương án di chuyển từ nơi cách ly tập trung về nơi lưu trú:
+ Ghi rõ: Di chuyển bằng phương tiện gì? Phương tiện do công ty bố trí hay
hợp đồng đơn vị vận chuyển? Phương tiện bao nhiêu chỗ ngồi? Phương án khử
khuẩn cho phương tiện trước khi đến đón và sau khi đến đón chuyên gia.
+ Người phụ trách công tác đón chuyên gia sau khi hoàn thành cách ly
(Là nhân viên của công ty/đơn vị được giao nhiệm vụ/ủy quyền phụ trách vấn đề này):
•
•
•
•

Họ và tên: ...............................................................................................
Số CCCD/Hộ chiếu: ............................... Ngày cấp: ...............................
Nơi cấp CCCD/Hộ chiếu:.......................................................................
Số điện thoại liên lạc: .............................................................................
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• Lưu ý: Người phụ trách khi đến đón người hoàn thành cách ly cần xuất
trình CCCD/Hộ chiếu và phải có thư ủy quyền của công ty/tổ
chức/đơn vị về việc đón người hoàn thành cách ly; Đăng ký phương
tiện đưa đón, cung cấp thông tin và số điện thoại tài xế, đơn vị chủ
quản/quản lý phương tiện, kế hoạch hành trình của phương tiện
à Gửi về Sở Y tế tỉnh BRVT, Trung tâm KSBT tỉnh BRVT và BCĐ PCD
COVID-19 của địa phương đang quản lý khu cách ly tập trung trước
ngày đón người hoàn thành cách ly ít nhất 03 ngày.
- Địa điểm lưu trú của người hoàn thành cách ly (nơi lưu trú do công ty tự sắp xếp,
bố trí; trường hợp có nhiều người hoàn thành cách ly và có nơi lưu trú không giống nhau thì cần
phải có danh sách chi tiết cụ thể nơi lưu trú của từng người):

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(Địa chỉ Ghi rõ số nhà, tổ dân phố, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành
phố, tỉnh)
- Công ty có trách nhiệm thông báo với chính quyền địa phương lưu trú về
trường hợp người nhập cảnh đã hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về cư trú tại địa
phương.
- Công ty …………… tiếp nhận chuyên gia và chuyên gia cam kết thực hiện
các nội dung sau:
+ Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại
nhà, nơi lưu trú đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi
lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung.
+ Cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc
thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi
lưu trú.
+ Thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa
phương. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất
vị giác chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo
quy định.
+ Không ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi lưu
trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì báo cho công
an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (khẩu trang - khoảng
cách - không tập trung - khử khuẩn - khai báo y tế) của Bộ Y tế; không tụ tập,
đến nơi đông người.
+ Trường hợp cần thiết di chuyển tới địa phương khác thì cơ quan, đơn
vị tiếp nhận chuyên gia (đối với chuyên gia) hoặc công dân Việt Nam thông
báo trước ít nhất 02 ngày cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố
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nơi lưu trú để xem xét, giải quyết và thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật tỉnh, thành phố nơi đến để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.
+ Sau khi người nhập cảnh do chúng tôi bảo lãnh mời/tiếp nhận hoàn
thành cách ly tập trung 07 ngày, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly tại
nhà trong 07 ngày tiếp theo, sau đó được chúng tôi tiếp tục giám sát chặt
chẽ, theo dõi y tế tại nhà/nơi lưu trú đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh
+ Thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vào ngày thứ 14 (tính từ
ngày nhập cảnh), nếu kết quả xét nghiệm dương tính, chuyển cách ly ngay theo
quy định.
3.4. Cam kết của Công ty:
- Công ty cam kết nghiêm túc chấp hành theo các văn bản chỉ đạo về công tác
phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Sở
Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra.
- Tất cả các chi phí liên quan đến quá trình đưa đón, cách ly người nhập cảnh
tại địa phương sẽ do Công ty chịu trách nhiệm chi trả bao gồm chi phí về xét nghiệm
COVID-19 và các chi phí khác như: xăng xe, công của cán bộ y tế, lao động, công
an tham gia đoàn đưa đón,… và lưu trú, ăn uống, sinh hoạt khác (nếu có) của người
nhập cảnh tại khách sạn trong thời gian cách ly.
- Công ty chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp
người nhập cảnh bị mắc COVID-19 (trừ trường hợp người nhập cảnh có thẻ bảo
hiểm y tế quốc tế).
Vậy, kính đề nghị Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xem xét, chấp thuận Phương
án phòng dịch và kiểm soát người nhập cảnh sang Việt Nam làm việc của Công
ty………...........
Trân trọng cám ơn!
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY/DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Họ tên:__________________________
Chức vụ:_________________________
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