ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6244 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện
các biện pháp theo dõi, cách ly, xét
nghiệm phòng, chống dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:
- Các doanh nghiệp Nhà nước;
- Các Trường chuyên nghiệp;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị Quyết 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 về quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19; Thực hiện Nghị quyết trên UBND tỉnh ban hành Công văn
4986/UBND-VX ngày 16/10/2021 về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trên cơ sở kết quả tiêm
vắc xin cho người dân trên địa bàn và theo dõi, đánh giá kết quả triển khai các biện
pháp phòng chống dịch. Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của Nhân
dân, các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch
UBND tỉnh chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:
1. Đi lại của người dân đến/về từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau
Yêu cầu người dân khi đến/về tỉnh Lào Cai, phải khai báo y tế trung thực và
thực hiện nghiêm các quy định sau:
a) Đối với người đến/về từ các vùng nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh
(cấp 1) và nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng (cấp 2) :
- Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6
tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương), thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong
vòng 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.
- Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.
Thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương.
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b) Đối với người đến/về từ các vùng nguy cơ cao tương ứng với vùng cam
(cấp 3)
- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra
viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú
trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K;
thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất; nếu có dấu hiệu
bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho
cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định;
- Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:
thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự
theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực
hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 hai lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể
từ ngày về địa phương;
c) Đối với người đến/về từ các vùng nguy cơ rất cao tương ứng màu đỏ
(cấp 4).
- Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm
chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương),
phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày (lấy mẫu xét nghiệm test nhanh
ngày đầu và RT-PCR ngày thứ 7).
- Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19.
Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm test nhanh ngày
thứ nhất và ngày thứ 7, lấy mẫu RT-PCR ngày thứ 14).

* Ghi chú: chỉ cách ly tại nhà khi đủ các điều kiện quy định, nếu không
đủ điều kiện hoặc thực hiện không nghiêm chuyển cách ly tập trung.
Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí
theo quy định.
2. Về tổ chức xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2
2.1 Nhóm đối tượng xét nghiệm thuộc ngân sách nhà nước chi trả
- 100% người có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau
họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở..., xét nghiệm test nhanh một lần tại các cơ
sở y tế công lập đã được công bố đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm.
- Xét nghiệm ngẫu nhiên, định kỳ bằng test nhanh 10% cho cán bộ y tế tại
phòng khám, bộ phận tiếp đón, bộ phận phân luồng, sàng lọc, các khoa Hồi sức
tích cực, cấp cứu, Truyền nhiễm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, khoa xét
nghiệm.
- Xét nghiệm test nhanh các trường hợp đến khám bệnh từ nơi đang có dịch
cấp độ 4.
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- 100% cán bộ, chiến sỹ làm việc tại các cơ sở cách ly tập trung có ca bệnh
dương tính, cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân, thực hiện test nhanh COVID-19
01 lần/ tuần.
- Tổ chức thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 cho cán bộ y tế và
lực lượng tham gia hỗ trợ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ 03 ngày, xét nghiệm
định kỳ 01 lần/tuần và xét nghiệm khi kết thúc nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch
(đối với địa phương/đơn vị cử người).
- Lái xe chuyên chở bệnh nhân F0 xét nghiệm test nhanh 01lần/tuần.
2.2. Nhóm đối tượng xét nghiệm tự chi trả kinh phí xét nghiệm
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương
mại, siêu thị (sau đây gọi là cơ sở lao động). Thực hiện nghiêm việc tự tổ chức xét
nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR (mẫu gộp 10) cho
người lao động:
+ Xét nghiệm khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất;
+ Xét nghiệm 01lần/ tuần người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm COVID19 (người lao động, người tham gia cung cấp các dịch vụ cho cơ sở sản xuất kinh
doanh như: cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo
vệ, vận chuyển, đưa đón chuyên gia....). Tỷ lệ xét nghiệm do lãnh đạo đơn vị căn
cứ đánh giá nguy cơ tự quyết định.
- 100% lái xe, phụ xe, người bán vé (vận tải hành khách) xét nghiệm 01 lần/
tuần bằng xét nghiệm test nhanh hoặc PCR mẫu gộp 10.
- 100% nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, vũ trường,
bar, người tham gia vận chuyển giao hàng thuộc các công ty giao hàng xét nghiệm
01 lần/ tuần bằng xét nghiệm test nhanh hoặc RT- PCR mẫu gộp 10.
Các quy định trên được thực hiện từ 7h00’ ngày 31/12/2021.
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố căn cứ nội dung triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND Tỉnh;
- Như trên;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung

