
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
 

Số:        /UBND-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

                  Bắc Giang, ngày        tháng 9 năm 2021 

V/v thực hiện biện pháp cách ly y tế, 

theo dõi sức khỏe đối với người 

đến/về từ các tỉnh, thành phố có dịch 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh 

COVID-19; để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế 

tối đa nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan vào địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

liên quan thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

Các trường hợp từ các tỉnh, thành phố có dịch đến/về địa phương phải 

khai báo y tế và thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe dựa theo bảng hướng 

dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của Sở Y tế Bắc Giang tại địa chỉ: 

https://drive.google.com/file/d1ZiRWPQelUKgXo4CLT2BC2ww-

SIrHedoA/vieW theo nguyên tắc: 

- Khu vực màu đỏ: thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 

SARS- CoV-2 ít nhất 03 lần (vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 13). 

- Khu vực màu vàng: thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét 

nghiệm 03 lần (vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 13). 

- Khu vực màu xanh: thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 

7 ngày.  

* Những người đến/về từ các tỉnh, thành phố có dịch phải chi trả chi phí 

xét nghiệm và chi phí cách ly tập trung. 

Yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH; 

- Lưu: VT, KGVX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Sơn 
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