
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /UBND-KGVX Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2021
       \      

V/v giám sát y tế đối với công dân từ 
khu vực vùng xanh tại thành phố Đà 
Nẵng đến/về Quảng Nam

    
Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.

                                               

UBND tỉnh nhận được Công văn số 6442/UBND-KGVX ngày 24/9/2021 
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công dân từ khu vực không có dịch tại 
thành phố Đà Nẵng đến/trở về các tỉnh, thành phố. Để giám sát y tế đối với công 
dân từ khu vực vùng xanh tại thành phố Đà Nẵng đến/về Quảng Nam; UBND tỉnh 
yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, 
phường, thị trấn thực hiện ngay một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Đối với người từ thành phố Đà Nẵng đến/về Quảng Nam đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử 
hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều 
cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm 
đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm 
dương tính với SAR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 
tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) và có giấy xác nhận khỏi bệnh 
COVID-19 hoặc giấy ra viện: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày.

2. Đối với người từ thành phố Đà Nẵng đến/về Quảng Nam là: (1) học sinh, 
sinh viên đang ở Đà Nẵng trở về Quảng Nam nhập học; (2) người già trên 60 tuổi; 
(3) phụ nữ có thai trên 32 tuần; (4) người Quảng Nam đi điều trị bệnh tại Đà 
Nẵng đã khỏi bệnh, có giấy ra viện không thuộc trường hợp nêu tại điểm 1 nêu 
trên và những trường hợp đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 nhưng liều 
cuối cùng được tiêm chưa đủ 14 ngày tính đến thời điểm đến/về Quảng Nam: 
Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày; tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày 
tiếp theo (lấy mẫu xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tại 
nhà/nơi lưu trú và tự chi trả chi phí xét nghiệm này).

3. Yêu cầu đối với người về Quảng Nam được nêu tại điểm 1, điểm 2 nêu 
trên: Phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính do cơ quan có thẩm quyền 
cấp trong vòng 72 giờ; có giấy xác nhận đang lưu trú tại khu vực vùng xanh 
(không có ca bệnh cộng đồng trong vòng 14 ngày) của UBND xã, phường có liên 
quan cấp; cam kết tuân thủ nghiêm các quy định cách ly tại nhà/nơi lưu trú (bản 



cam kết kèm theo) và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan 
trong cộng đồng.

4. Đối với tất cả các trường hợp còn lại: Sau khi Ban Chỉ đạo Quốc gia 
phòng, chống dịch COVID-19 chính thức ban hành quy định “Thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; UBND tỉnh sẽ áp dụng phù hợp với 
tình hình thực tế của tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai 
thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 [daky] 
Trần Văn Tân
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