
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   /BCĐ-YT 

V/v hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ 

định xét nghiệm cho người từ vùng 

dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh 

(cập nhật đến 8 giờ 4/3/2021). 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Y tế Vietsovpetro; 

- Các cơ quan, tổ chức và cơ sở Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. 
 

  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, 

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; 

Tiếp theo sau Văn bản số 757/BCĐ-YT ngày 21/02/2021, Văn bản số 

831/BCĐ-YT ngày 24/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

tỉnh, Sở Y tế, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, tiếp tục 

triển khai công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch 

COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau: 

1. Tất cả các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh:  

 Triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị mình và trong tất cả các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý; nếu từ các 

tỉnh, thành phố khác trở về tỉnh trong vòng 14 ngày qua phải thực hiện khai báo 

y tế nghiêm túc, trung thực: 

- Nếu về từ các tỉnh, thành phố đang có ổ dịch theo thông báo của Sở Y tế và 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (thông báo được cập nhật thường xuyên trên 

Trang Thông tin điện tử): thực hiện khai báo y tế, liên hệ thông báo ngay cho 

chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm 

tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế. 

- Nếu về từ các tỉnh, thành phố khác: thực hiện khai báo y tế qua cổng điện 

tử https://khaibaoyte.brvt.vn để phục vụ công tác giám sát khi cần thiết. 

HỎA TỐC 

https://khaibaoyte.brvt.vn/
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2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành 

phố:  

- Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, lực lượng địa 

phương, các tổ chức đoàn thể địa phương, các tổ “COVID cộng đồng” chủ động 

kiểm tra, vận động những người trở về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ các tỉnh, thành 

phố khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương 

để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch. 

- Thực hiện nghiêm việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú 

theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế 

về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch 

COVID-19”. Đảm bảo giám sát đủ 14 ngày đối với người sau khi hoàn thành cách 

ly tập trung.  

- Kiện toàn, kích hoạt lại các tổ, đội “COVID cộng đồng” giám sát cách ly, 

theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân 

trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm 

phát hiện sớm các trường hợp từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến địa 

phương. 

3. Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo Công an địa phương và các lực lượng liên quan chủ động kiểm 

tra, vận động những người trở về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ các tỉnh, thành phố 

khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương để 

được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch. 

- Phối hợp với ngành Y tế trong việc tổ chức tiếp nhận, bàn giao người 

thuộc đối tượng cách ly tập trung cho các cơ sở cách ly tập trung theo quy định. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo 

y tế không đúng sự thật. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh BRT, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu: 

- Tăng cường tuyên truyền công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm 

cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để nhân 

dân trên địa bàn tỉnh được biết và phối hợp triển khai thực hiện. 

- Đồng thời, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, nâng cao nhận thức 

của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, 

nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng, thực hiện việc đeo khẩu trang nơi 

công cộng, hạn chế tập trung đông người; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác 
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để người dân chủ động vận động người thân các tỉnh, thành đang có ca bệnh giám 

sát và địa phương đang có dịch thực hiện khai báo với các cơ quan chức năng.  

- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt chặt chẽ thông tin, dư luận xã hội để kịp thời 

có giải pháp đấu tranh phản bác đối với các thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch, gây hoang mang trong dư luận, người dân. 

5. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh: 

- Cập nhật thường xuyên quy định cách ly giám sát y tế đối với người về từ 

vùng dịch để có các hướng dẫn kịp thời; 

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác giám sát, cách ly, 

chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu theo các phụ lục đính kèm 

- Giám sát việc tổ chức khai báo y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, theo 

dõi sức khỏe và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và xét nghiệm. 

6. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

- Thực hiện công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng 

dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo đúng hướng dẫn tại các phụ 

lục đính kèm. 

- Phối hợp với các đơn vị triển khai khai báo y tế tại các đơn vị đóng trên địa 

bàn và các khu dân cư. Khi có trường hợp thuộc các đối tượng cách ly tập trung, 

tổ chức tiếp nhận và làm thủ tục bàn giao người thuộc đối tượng cách ly tập trung 

cho các cơ sở cách ly tập trung theo quy định. 

- Tổ chức triển khai, giám sát và thực hiện chặt chẽ các thủ tục cách ly tại nhà 

theo đúng quy định. 

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp có chỉ định xét nghiệm 

nhưng không phải cách ly tập trung. 

- Báo cáo số liệu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, số cách ly tại nhà, số theo 

dõi tại nhà về Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Sở Y tế tỉnh trước 09 giờ hàng ngày. 

7. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm Y tế Vietsovpetro và các cơ 

sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh: 

- Yêu cầu tất cả nhân viên, người đến đơn vị y tế, bệnh viện, cơ sở khám chữa 

bệnh phải thực hiện khai báo y tế qua cổng điện tử https://khaibaoyte.brvt.vn . 

- Triển khai và thông báo tại đơn vị các hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định 

xét nghiệm cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

  

https://khaibaoyte.brvt.vn/
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8. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

- Triển khai các nội dung công văn này đến các bệnh viện, phòng khám đa khoa 

tư nhân trên địa bàn quản lý. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế tư nhân thuộc thẩm quyền quản lý. 

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 21/02/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Sở Y tế, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 tỉnh, kính đề nghị các BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, 

thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Y tế Vietsovpetro và các cơ sở y 

tế tư nhân trên địa bàn tỉnh khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện./. 

Đính kèm các phụ lục: 

- Phụ lục 01: Chỉ định cách ly, giám sát sức khoẻ và xét nghiệm. 

- Phụ lục 02: Danh sách địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát. 

- Phụ lục 03: Hướng dẫn Chỉ định cách ly và xét nghiệm người đến, về từ 

địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. 

(Cập nhật đến 08 giờ, ngày 04/03/2021) 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ông Nguyễn Văn Thọ (báo cáo); 

- Ông Trần Văn Tuấn (báo cáo); 

- VP UBND tỉnh; 

- Thành viên BCD PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế; 

- VPS; KHTC; 

- Website SYT; CDC; 

- Lưu VT-NV. 
 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 
 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 
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Phụ lục 01: Chỉ định cách ly, giám sát sức khoẻ và xét nghiệm (*) 
 

Đối tượng Hình thức 
Chỉ định xét nghiệm phết 

mũi họng. 

Tiếp xúc gần với bệnh nhân 

COVID-19 xác định 

Cách ly tập trung 14 ngày kể 

từ ngày tiếp xúc cuối cùng 

với bệnh nhân 

Xét nghiệm ngay khi vào 

khu cách ly với 02 lần vào 

ngày 01 và ngày 14. 

Từng đi, đến, về từ các địa 

phương phải thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị 

16/CT-TTg 

Cách ly tập trung 14 ngày kể 

từ ngày rời khỏi địa phương 

đang giãn cách xã hội 

Xét nghiệm ngay khi vào 

khu cách ly với 02 lần vào 

ngày 01 và ngày 14. 

Từng đi, đến, về từ các ổ 

dịch đang hoạt động (như 

không phải tiếp xúc gần) 

hoặc từng đi qua các địa 

điểm Bộ Y tế thông báo 

(như không trong vùng phải 

giãn cách xã hội) 

Cách ly tại nhà 14 ngày kể 

từ ngày rời khỏi các địa 

điểm như thông báo. 

+ Xét nghiệm giám sát 02 

lần vào ngày 01 và ngày 14; 

+ Hoặc khi có triệu chứng 

nghi ngờ trong thời gian 

cách ly. 

Từng đi, đến, về từ các địa 

phương bị phong toả, các ổ 

dịch đang hoạt động, các địa 

điểm Bộ Y tế thông báo 

nhưng khi khai báo đã hơn 

14 ngày 

Tự theo dõi sức khoẻ 

Xét nghiệm nếu xuất hiện 

triệu chứng nghi ngờ hoặc 

khi có chỉ định địa danh 

thông báo cụ thể của Bộ Y 

tế. 

(*) Danh sách các địa phương giám sát theo cập nhật hàng ngày của trên cổng 

thông tin của Bộ Y tế và các tỉnh, thành có dịch. 
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Phụ lục 02: Danh sách địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát 

(Cập nhật đến 08 giờ, ngày 04/03/2021) 

Tỉnh Quận/Huyện 
Xã/Phường/Thị 

trấn 

Thôn/Xóm, Đội/Tổ dân 

phố/Ấp/Khóm/Đơn vị 

Hải Phòng Hồng Bàng Hùng Vương Bệnh viện Giao thông vận tải 

Quảng Ninh Đông Triều Đức Chính 

Khu 3 

Khu 5 

Khu 6 

Hải Dương 

TP. Chí Linh 

Phường Cộng Hòa 

KDC Cầu Dòng 

KDC Chi Ngãi 1 

KDC Chi Ngãi 2 

KDC Chúc Thôn 

KDC Bích Động 

Tân Tiến 

KDC Thông Cống - Hàm Ếch 

KDC Tiên Sơn 

KĐT Đại Sơn 

Phường Văn Đức 

KDC Bích Thủy 

KDC Đông Xá 

KDC Vĩnh Đại 

KDC Bích Nham 

KDC Vĩnh Long 

Thôn Bến Đò 

Thôn Kênh Mai 2 

Thôn Chín Hạ 

Thị trấn Sao Đỏ 

Trường Tiểu học Chu Văn An 

KDC Thái Học 1 

KDC Trần Hưng Đạo 

KĐT Hoàn Hảo 

Phố Kim Đồng 

Thái Học 3 

Thôn Lôi Động 

Thôn Hưng Đạo 

An Lạc 

KDC Đại 

KDC Giang Hạ 

Thôn Bờ Đa 

Hưng Đạo 
Thôn Kim Điền 

Thôn Vạn Yên 

Nam Sách Xã Nam Tân 

Thôn Quảng Tân 

Thôn Đột Hạ 

Thôn Đột Trên 

TP. Hải Dương 
Thanh Bình 12/27/166 Vũ Hựu 

Nhị Châu Trương Hán Siêu 
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Tỉnh Quận/Huyện 
Xã/Phường/Thị 

trấn 

Thôn/Xóm, Đội/Tổ dân 

phố/Ấp/Khóm/Đơn vị 

Kim Thành 
Xã Kim Liên 

Thôn Phương Tân 

Thôn Cổ Phục Bắc 

Thôn Cổ Phục Nam 

Thôn Lương Xá Bắc 

Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 649 Tổng cục 

Hậu cần đóng tại thôn Lương Xá 

Bắc 

Thôn Lương Xá Nam 

Xã Kim Đính Toàn bộ xã 

Bình Giang TT Kẻ Sặt KDC thuộc khu Thượng 

Thanh Hà Xã Thanh Lang 
Cụm dân cư xóm dưới xóm 9, thôn 

Lang Can 3 
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Phụ lục 03: Hướng dẫn Chỉ định cách ly và xét nghiệm người đến, về từ  

địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

(Cập nhật đến 08 giờ, ngày 04/03/2021) 

 

Đối tượng Nơi khởi hành 

Thời gian từ 

nơi khởi hành 

đến BRVT 

Cách ly Xét nghiệm 

Địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg gồm có: 

Hải Dương 

Các thôn, khu dân 

cư thực hiện phong 

tỏa, cách ly y tế theo 

Chỉ thị 16 tại Cẩm 

Giàng (Phụ lục 03A 

đính kèm) 

Trong vòng 14 

ngày tính từ 

ngày rời địa 

phương 

Cách ly tập trung Theo quy định 

Hải Phòng 

Xã Hoàng Động, 

huyện Thủy Nguyên 

Trong vòng 14 

ngày tính từ 

ngày rời địa 

phương 

Cách ly tập trung Theo quy định 

Phường Dư Hàng, 

quận Lê Chân 

Trong vòng 14 

ngày tính từ 

ngày rời địa 

phương 

Cách ly tập trung Theo quy định 

Thôn Kim Sơn, xã 

Lê Thiện, huyện An 

Dương 

Trong vòng 14 

ngày tính từ 

ngày rời địa 

phương 

Cách ly tập trung Theo quy định 
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Phụ lục 03A: Các thôn, khu dân cư ở Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương  

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 

(Cập nhật đến 08 giờ, ngày 04/03/2021) 
 

STT Xã/Phường/Thị trấn Thôn/xóm, đội/tổ dân phố/ấp/khóm/đơn vị 

1 

Thị trấn Lai Cách 

Thôn Tiền 

2 Thôn Trằm 

3 Thôn Trụ 

4 Khu đô thị Việt Mỹ 

5 
Xã Cẩm Vũ 

Thôn Phú Lộc 

6 Thôn Hoàng Gia 

7 Thị trấn Cẩm Giàng Khu 3 

8 

Xã Tân Trường 

Điểm dân cư khu vực quanh quán Karaoke Tre Vàng, 

thôn Quý Dương 

9 Xóm 3 cũ, thôn Quý Dương 

10 Xóm Mới, thôn Tràng Kỹ 

11 Khu tập thể XN Gia Cầm, thôn Tràng Kỹ 

12 
Xã Cẩm Điền 

Thôn Mậu Tài 

13 Xóm 8, thôn Hoàng Gia 

14 

Xã Cẩm Phúc 

Thôn Tân Cờ 

15 Thôn Lê Xá 

16 Thôn Phúc A 

17 
Xã Lương Điền 

Thôn Thái Lai 

18 Khu dân cư 416 

19 Xã Định Sơn Xóm Cồng Bà Thì, thôn Phú Quân 
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