UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2272 /SYT-NVY
V/v chuyển câu hỏi công dân

Trà Vinh, ngày 10 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh

Sở Y tế có nhận được Công văn số 10/BBT-THCB ngày 06/8/2021 của Ban
biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh về việc chuyển câu hỏi công dân
(đính kèm);
Căn cứ Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc
gia về việc Hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung
(đính kèm);
Căn cứ Công văn số 6368/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc
áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid19( đính kèm).
Câu hỏi người dân:
Tôi xin hỏi nếu từ vùng đang có dịch nhưng không thuộc các diện tiếp xúc
gần với F0 (F1, F2), đã tiêm vắc xin đủ 2 mũi và xét nghiệm PCR âm tính, khi di
chuyển có đi qua Tp.HCM mà không lưu trú thì đến Trà Vinh thực hiện các bước
cách ly như thế nào? Khi qua các trạm có cần làm test nhanh không? (Xét nghiệm
PCR vẫn trong thời hạn 3 ngày)
Sở Y tế xin trả lời như sau:
1. Đối với người về từ vùng đang có dịch nhưng không thuộc các diện tiếp
xúc gần với F0 (F1, F2), đã tiêm vắc xin đủ 2 mũi có chứng nhận tiêm chủng trên
Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm
chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng
tính đến thời điểm đến/về địa phương.
2. Nếu xét nghiệm PCR âm tính, khi di chuyển có đi qua Tp.HCM mà
không lưu trú thì đến Trà Vinh khi qua các trạm không cần làm test nhanh ( nếu
Xét nghiệm PCR vẫn trong thời hạn 3 ngày và được cơ sở y tế có thẩm quyền xác
nhận).
3. Nếu thỏa được mục 1,2 thì khi về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức
khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực
hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.
Sở Y tế xin phúc đáp cho Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh
nắm, để trả lời cho công dân.
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Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Phước

