UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19
Số:1863/BCĐ-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 5 năm 2021

V/v hướng dẫn giải quyết một số trường
hợp đặc biệt tại các Chốt kiểm soát y tế

Kính gửi:
- BCĐ PCD COVID-19 huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các Chốt kiểm soát y tế liên ngành;
- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố Huế.
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và đã lây lan
ra cho hơn 30 tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Quá trình triển khai thực hiện tại
nhiệm vụ tại các Chốt Kiểm soát y tế có phát sinh một số khó khăn, nhằm tạo điều
kiện cho người dân đến tỉnh Thừa Thiên Huế qua các Chốt kiểm soát y tế liên
ngành, Sở Y tế hướng dẫn giải quyết cụ thể một số tình huống như sau:
1. Đối với trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh/thành
phố đang có dịch trở về địa phương:
a) Trường hợp không thuộc diện cách ly tập trung theo thông báo của Ban
chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh:
- Khai báo y tế trên địa chỉ https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn hoặc phần
mềm HueS trước khi đến tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tiếp tục thực hiện giám sát y tế và theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú theo
hướng dẫn tại Công văn số 1594/BCĐ-YT ngày 07/5/2021 của BCĐ PCD COVID19 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn quản lý, giám sát y tế sau khi kết thúc
cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.
b) Trường hợp thuộc nhóm người từ vùng dịch về phải cách ly tập trung theo
thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh:
- Khai báo y tế trên địa chỉ https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn hoặc phần
mềm Hue S trước khi đến tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Xuất trình giấy xác nhận hoàn thành cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm
PCR âm tính có giá trị trong vòng 72 giờ khi đến các Chốt kiểm soát y tế liên
ngành để vào tỉnh Thừa Thiên Huế và tiếp tục thực hiện giám sát y tế và theo dõi
sức khoẻ tại nơi lưu trú theo hướng dẫn tại Công văn số 1594/BCĐ-YT ngày
07/5/2021 của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn quản
lý, giám sát y tế sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.
Trường hợp kết quả xét nghiệm PCR âm tính quá thời gian 72 giờ khi đến Chốt
kiểm soát y tế thì chuyển cách ly tập trung theo thông báo của Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch COVID-19.
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2. Đối với trường hợp thuộc nhóm người vùng dịch về phải cách ly tập
trung nhưng có nguyện vọng trở lại nơi xuất phát ban đầu (không vào tỉnh
Thừa Thiên Huế):
a) Đối với Chốt đường bộ: hướng dẫn cho người dân quay đầu xe để trở lại
nơi xuất phát.
b) Đối với Chốt Ga Huế và Sân bay Phú Bài:
- Trường hợp có thể trở về lại nơi xuất phát ngay trong ngày: tiến hành cách
ly tại phòng cách ly tạm thời của Chốt kiếm soát y tế và áp dụng các biện pháp
kiểm soát, hướng dẫn phòng chống dịch trong thời gian chờ đợi thủ tục quay về
lại nơi xuất phát ban đầu.
- Trong trường hợp không thể trở về lại nơi xuất phát ngay do không có
chuyến tàu/chuyến bay trong ngày, phải lưu trú trước khi trở về nơi xuất phát:
+ Tiến hành vận chuyển bằng xe chuyên dụng về khu cách ly tạm thời của
Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố nơi đặt Chốt kiểm soát y tế để cách ly tạm
thời đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19.
+ Thực hiện test nhanh kháng nguyên cho người bị cách ly tạm thời:
Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, yêu cầu người dân đặt vé tàu/vé máy bay
chuyến sớm nhất và thông báo cho cán bộ y tế biết để vận chuyển người dân trở
lại ga/sân bay bằng xe chuyên dụng vào ngày đã đăng ký, đặt vé.
Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, tiến hành xét nghiệm lại bằng kỹ thuật
PCR và xử lý theo quy định.
3. Các chốt kiểm soát y tế
- Thực hiện báo cáo hàng ngày theo đúng quy định và phân tích cụ thể người
về từ các tỉnh có dịch được Bộ Y tế thông báo hàng ngày.
- Tập huấn hướng dẫn việc khai báo y tế cho đội ngũ tình nguyện viên, kiểm
soát chặt chẽ việc kiểm tra khai báo y tế người qua chốt Kiểm soát y tế.
Sở Y tế (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID19 tỉnh) đề nghị các Chốt kiểm soát y tế liên ngành căn cứ các hướng dẫn nêu trên
để tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân./.
Nơi nhận:
KT. TRƯỞNG BAN
- Như trên;
PHÓ TRƯỞNG BAN
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Trần Kiêm Hảo
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