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UBND TỈNH LẠNH SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SYT-NVYD 
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

đối với công dân từ tỉnh Bắc 

Giang trở về tỉnh Lạng Sơn 

      
Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

 

                               Kính gửi:  

                                              - Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

                                              - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

         Trong thời gian gần đây công dân người Lạng Sơn tại tỉnh Bắc Giang trở về 

địa phương số lượng lớn (số đã về gần 7.000 người và số dự kiến về Lạng Sơn 

trong thời gian tớ là trên 11 nghìn người). Tính đến ngày 22/6/2021 tại tỉnh đã có 

28 trường hợp người lây nhiễm từ số công nhân liên quan đến ổ dịch Bắc Giang; 

01 công dân tại huyện Bình Gia trong đoàn đón theo kế hoạch của UBND tỉnh về 

địa phương xét nghiệm có kết quả dương tính vi rút SARS-CoV-2; 02 trường hợp 

công nhân là F1 hoàn thành cách ly tại tỉnh Bắc Giang về (có giấy chứng nhận 

hoàn thành cách ly và 03 lần xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR có kết quả âm tính) khi về tỉnh Lạng Sơn xét nghiệm sàng lọc có kết quả 

dương tính (Hữu Lũng 01 và Văn Quan 01); có 253 F0 điều trị khỏi tại các bệnh 

viện tại tỉnh Bắc Giang và các bệnh viện Trung ương trở về địa phương, trong đó 

có 15/253 trường hợp F0 xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-

PCR tái Dương tính đã được Ngành Y tế đưa vào cách ly tại các bệnh viện để 

quản lý (Hữu Lũng 8, Cao Lộc 3, Bắc Sơn 01, Văn Lãng 01, Chi Lăng 01 và Lộc 

Bình 01). 

         Để đảm bảo công tác phòng,chống dịch COVID-19 trong thời gian tới có 

hiệu quả, không để bệnh, dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Thực hiện Quyết 

định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch COVID-19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện 

pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19; Công văn số 

2473/VP-KGVX ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc áp dụng các 

biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 đối với công dân từ tỉnh Bắc 

Giang trở về tỉnh Lạng Sơn. 

 Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị y tế áp dụng các biện pháp tăng cường phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với công dân người Lạng Sơn từ tỉnh Bắc Giang về địa 

phương như sau: 

1. Yêu cầu 100% công dân người Lạng Sơn từ tỉnh Bắc Giang về địa phương  

đều phải xét nghiệm kiểm tra bệnh dịch COVID-19 (bằng test nhanh kháng 

nguyên COVID-19 hoặc xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-

PCR tùy theo từng đối tượng nguy cơ ). Tùy theo kết quả xét nghiệm để quyết định 
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các hình thức cách ly, quản lý phù hợp theo Quy định của Ban chỉ đạo Quốc Gia 

phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. 

2. Đối với công dân người Lạng Sơn là F1 đã hoàn thành cách ly tập trung  

tỉnh tại tỉnh Bắc Giang về địa phương tiếp tục cách ly tập trung thêm 07 ngày và 

lấy 03 lần xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, mỗi lần 

xét nghiệm cách nhau từ 24h-48h. Tùy theo kết quả xét nghiệm sẽ áp dụng biện 

pháp cách ly tập trung hay cho về cách ly tại gia đình theo quy định (Theo Quyết 

định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly 

tập trung phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 

05/5/2021 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết 

thúc cách ly tập trung: sau hoàn thành cách ly tập trung cho về cách ly tại gia 

đình 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7). 

3. Đối với công dân người Lạng Sơn là F0 điều trị khỏi ra viện trở về địa 

phương, tiếp tục cách ly tại bệnh viện thêm 07 ngày và lấy 03 lần xét nghiệm vi 

rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, mỗi lần xét nghiệm cách nhau từ 

24h-48h. Tùy theo kết quả xét nghiệm sẽ áp dụng biện pháp cách ly tập trung hay 

cho về cách ly tại gia đình theo quy định (Theo Quyết định 2008/QĐ-BYT ngày 

26/4/2021của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-

19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) :các trường hợp F0 điều trị khỏi ra 

viện đều cho về cách ly tại nhà dưới sự giám sát của Y tế cơ sở và CDC địa 

phương thêm 14 ngày...) 

4. Các trường hợp công dân người Lạng Sơn khác (tại khu vực dãn cách,  

phong tỏa...) từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương đều đưa vào cách ly tập trung 

21 ngày theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về Hướng dẫn cách ly y 

tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 

600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian 

quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung. 

5. Ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể trên: các trường hợp người đi và về  

từ vùng, địa phương có dịch đều phải tuân thủ theo các Quy định chung về công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc thực hiện theo các nội dung hướng 

dẫn trên, các văn bản hướng dẫn trước đây có nội dung tương tự không còn hiệu 

hiệu lực./. 

 

 

Nơi nhận:                 
- Như trên;  

- UBND tỉnh(báo cáo); 

- UBND các huyện,thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- BLĐ Sở Y tế;  

- Các phòng trực thuộc Sở;  

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;  

- Lưu: VT,NVYD(PĐC). 

 

                      KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                       Lý Kim Soi 
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