
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:       /UBND-VP7 
 

V/v tăng cường quản lý người đi đến,  

trở về từ vùng dịch   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Nam Định, ngày       tháng 11  năm 2021 

 

        Kính gửi: Đ/c Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định 

 

Những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến rất 

phức tạp, đồng thời cũng xuất hiện các trường hợp mắc bệnh là công dân trở về, 

đi đến từ các địa phương có số ca mắc COVID-19 cao như Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương… Để kiểm soát tốt dịch COVID-19, 

linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình mới nhằm quản lý, kiểm soát có hiệu 

quả người, phương tiện đi đến, trở về tỉnh từ vùng dịch; đảm bảo thuận lợi cho 

các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch sau:  

1. Chỉ đạo lực lượng Công an, Y tế, UBND các xã, phường, thị trấn, tổ 

COVID cộng đồng tăng cường kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân khẩu trên 

địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà theo 

quy định. Rà soát, yêu cầu các hộ gia đình thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo cam kết đã ký. 

2. Tiếp tục thực hiện Thông báo số 199/TB-UBND ngày 15/10/2021 của 

UBND tỉnh; lưu ý thực hiện nghiêm việc rà soát, kiểm soát chặt chẽ người vào 

tỉnh, nhất là từ các địa phương có số ca mắc COVID-19 cao, như Thành phố Hồ 

Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An...; thực hiện khai báo y tế, 

xét nghiệm ngay khi về địa phương: 

2.1. Đối với người đi đến, trở về từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ), những địa 

phương có nguy cơ cao như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, 

Long An, Bình Dương thực hiện như sau: 

- Người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin (mũi cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 

ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về tỉnh) hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện): Thực 

hiện cách ly tại nhà 07 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 

07 ngày. 

- Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vắc xin hoặc tiêm đủ 02 mũi 

vắc xin nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối): Thực hiện cách ly y tế 

tập trung 07 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 

ngày. 
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- Trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, 

áp dụng cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở y tế 14 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức 

khỏe 07 ngày.   

2.2. Đối với người đến, về từ vùng cấp độ 3 (vùng cam) và vùng cấp độ 2 

(vùng vàng): 

- Người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin (mũi cuối cùng đã được tiêm ít nhất 

14ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về tỉnh) hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện): Thực 

hiện cách ly y tế tại nhà 07 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục tự theo dõi 

sức khỏe 07 ngày. 

- Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vắc xin hoặc tiêm đủ 02 mũi 

vắc xin nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối): Thực hiện cách ly y tế 

tại nhà 14 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày. 

Yêu cầu các huyện, thành phố Nam Định và các cơ quan liên quan 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đ/c PBTTT Tinh ủy;             (để báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Các đ/c thành viên BCĐ phòng, 

  chống dịch COVID-19 tỉnh; 

- Như trên; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP7. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
  

                       Chu Thị Hồng Loan 
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