UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2544/SYT-NVY

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp nhận đối với người từ
TP.Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp;
- Trung tâm Y tế huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về
việc tiếp nhận đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương; Công
văn số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh thời gian
cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về địa
phương.
Sở Y tế hướng dẫn việc tiếp nhận công dân từ TP.Hồ Chí Minh về tỉnh
Đồng Tháp như sau:
- Phải có giấy kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với SARSCoV-2 trong thời hạn 5 ngày vào thời điểm đến Tỉnh.
- Thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày về Tỉnh
và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Đồng thời
phải thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong
thời gian cách ly y tế tại nhà.
- Trong thời gian cách ly y tế tại nhà và thời gian tự theo dõi sức khỏe,
yêu cầu người cách ly hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không
tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng,
khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất
để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.
- Khi qua các chốt kiểm dịch phải khai báo Y tế, địa chỉ cư trú cụ thể tại
tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại liên lạc và khai báo Y tế tại địa chỉ cư ngụ ngay
sau khi về.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc hoặc phát sinh tình huống khác
các đơn vị phản ánh về Sở Y tế để báo cáo Ban Chỉ Đạo tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ SYT;
- Các đơn vị trực thuộc SYT;
- Lưu: VT, NVY.
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