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Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2020 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã ban 

hành nhiều hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với các 

trường hợp nhập cảnh trong đó có các trường hợp nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, 

công vụ, các chuyên gia. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế 

giới, nhằm tăng cường việc quản lý người nhập cảnh thực hiện tốt các hướng dẫn phòng 

bệnh, Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Uỷ ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, 

các chuyên gia. Thực hiện nghiêm túc việc cách ly với tất cả các trường hợp trên với 

hình thức phù hợp như cách ly tại cơ quan đại diện hoặc nơi cư trú của người đó trong 

14 ngày. Việc cách ly phải đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương. 

2. Người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế về việc 

cách ly tại nhà, nơi cư trú; phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân như luôn 

đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; theo dõi sức khỏe hàng 

ngày; hạn chế ra khỏi nơi cách ly và hạn chế tiếp xúc gần với người xung quanh.  

3. Người nhập cảnh phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bắt buộc: lần thứ 

nhất lấy ngay sau khi nhập cảnh (tại nơi ở, nơi lưu trú, nơi cách ly), lần thứ hai ngay 

trước khi hết thời hạn cách ly 1-2 ngày. Khi phát hiện những trường hợp xét nghiệm 

dương tính lập tức đưa trường hợp bị nhiễm vào cơ sở điều trị gần nhất để điều trị theo 

quy định và tiến hành các biện pháp khoanh vùng ổ dịch theo quy định. 

4. Đề nghị cơ quan đại diện của người nhập cảnh chủ động liên hệ với Sở Y tế 

các tỉnh, thành phố hoặc chính quyền địa phương nơi cách ly y tế người nhập cảnh để 

phối hợp quản lý việc cách ly y tế và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Bộ Ngoại giao (để phối hợp chỉ đạo) 

- Cục Lãnh sự (BNG) 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, DP. 
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