
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 
 

Số:            /UBND-VX 

V/v triển khai thực hiện  
biện pháp phòng, chống dịch đối 
với F1, người về từ các vùng dịch 

và người nhập cảnh . 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Báo Lào Cai; 
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 

quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tại Thông báo số 

1269-TB/TU ngày 21/01/2022 về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. Căn cứ kết quả tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh và quá trình theo dõi, 

cách ly các đối tượng nhập cảnh từ Trung Quốc trở về. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, cụ 

thể như sau: 

1. Đối với các trường hợp F1  

- Các trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng 

nhận tiêm chủng đủ liều theo từng loại vắc xin). Thực hiện cách ly y tế 07 ngày 

tại nhà, nơi lưu trú và tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo. Tuân thủ  

nghiêm 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát 

họng, mất vị giác… trong thời gian theo dõi sức khỏe thì thông báo ngay cho cơ 

quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; Thực hiện xét nghiệm test nhanh 

SARS-CoV-2 hai lần (lần 1 vào ngày thứ nhất, lần 2 vào ngày thứ 7). 

- Các trường hợp F1 tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú; Thực hiện xét 

nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 hai lần (lần 1 vào ngày thứ nhất, lần 2 vào ngày 

thứ 14). 

2. Đối với người đến/về  tỉnh Lào Cai từ vùng có nguy cơ cao và rất cao 

(vùng cam, vùng đỏ). 

- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận 

tiêm chủng đủ liều) thực hiện tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày kể từ ngày về 
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địa phương và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K; khuyến khích tự thực hiện 

xét nghiệm SARS-CoV-2 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cho 

cộng đồng. 

- Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-

19. Thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm test nhanh 2 lần vào 

ngày thứ nhất và ngày thứ 7). 

3. Đối với các trường hợp nhập cảnh 

- Đối với người dân (trừ các chuyên gia) nhập cảnh từ Trung Quốc không 

có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-

LAMP trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi) 

sẽ được lực lượng biên phòng bố trí và thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-

CoV-2 tại các Tổ, Chốt: Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, hướng dẫn người nhập 

cảnh tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh; trường hợp kết 

quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. 

- Đối với trường hợp nhập cảnh có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-

CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi nhập 

cảnh, hướng dẫn người nhập cảnh tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày 

nhập cảnh. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 

- Chỉ đạo các đồn biên phòng bố trí địa điểm và thực hiện xét nghiệm cho 

các trường hợp nhập cảnh không có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-

2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh. 

- Thông tin, bàn giao cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập 

cảnh để theo dõi và quản lý theo quy định. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chỉ đạo các đơn vị cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện, 

hoàn thành cách ly cho các đối tượng đã có quyết định theo quy định. 

- Chuyển toàn bộ các khu cách ly tại Trung đoàn 254 cho Bệnh viện dã 

chiến số 2 sau khi kết thúc cách ly cho các đối tượng nhập cảnh; chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết mở rộng quy mô bệnh viện dã chiến số 2 lên 900 giường bệnh. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý giám sát, kịp thời giải quyết 

các tình huống phát sinh trong quá trình nhập cảnh, cách ly, tự theo dõi sức khoẻ 

đối với người nhập cảnh trên địa bàn theo thẩm quyền, tạo điều kiện tốt nhất cho 

người nhập cảnh và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. 

- Chuyển đổi công năng khu cách ly tập trung của huyện, thị xã, thành phố 

thành cơ sở thu dung điều trị đối với các trường hợp mắc COVID-19 (F0) nhẹ 

không có triệu chứng. 
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- Đối với các ổ dịch có số lượng F0 nhiều, khu trú (như tại Trường học, cơ 

quan, xí nghiệp…) nếu đủ điều kiện để lưu trú có thể sử dụng làm cơ sở thu dung 

điều trị đối với các F0 nhẹ không triệu chứng. 

Các biện pháp trên áp dụng từ 0h00’ ngày 23/01/2022. 

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; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, VX2. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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