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Kính gửi: 

    - UBND các huyện, thành phố; 

    - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

    - Công an tỉnh; 

    - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; 

    - Các đơn vị trong toàn ngành Y tế. 
 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương vẫn đang diễn biến hết 

sức phức tạp. Trong đợt dịch này, nhiều địa phương có dịch đã ban hành quyết 

định phong tỏa, cách ly, giãn cách các vùng liên quan. 

Để kiểm soát tốt nguy cơ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào 

Ninh Bình từ các địa phương đang có dịch; thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương và của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

Ninh Bình đề nghị các địa phương, các ngành, đặc biệt là ngành Y tế tăng cường 

giám sát dịch, phát huy tốt vài trò của Tổ Covid cộng đồng trong việc phát hiện 

người có tiền sử đi về từ các địa điểm nguy cơ, thực hiện rà soát, lập danh sách, 

tổ chức quản lý, xét nghiệm những người về từ các địa phương đang có dịch 

theo chỉ đạo sau: 

1. Đối với người có tiền sử đi về từ các ổ dịch, các địa điểm nguy cơ được 

thông báo, các khu vực bị phong tỏa (khu vực cách ly y tế vùng có dịch theo 

Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020) được coi như đối tượng tiếp xúc 

vòng 1 (F1), tổ chức cách ly tập trung tối thiểu 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 04 

lần, tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm thêm 01 lần vào 

ngày thứ 7 theo chỉ đạo chung của ngành y tế. 

Những người tiếp xúc với đối tượng này từ ngày F1 trở về Ninh Bình 

được coi như người tiếp xúc vòng 2 (F2) phải được cách ly tại nhà ít nhất 14 

ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với F1, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày 

đầu và ngày cuối của giai đoạn cách ly (sử dụng phương pháp xét nghiệm gộp 

mẫu đối với F2). 

Những người tiếp xúc vòng 3 (F3) cần được lập danh sách để quản lý, tự 

theo dõi sức khỏe tối thiểu 14 ngày, hạn chế tiếp xúc không cần thiết. 

2. Đối với người về từ các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: tổ chức cách ly 

tại nhà tối thiểu 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 2 lần vào ngày đầu và ngày 

cuối của giai đoạn cách ly theo phương pháp gộp mẫu. 
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Những người tiếp xúc với các đối tượng này từ ngày đối tượng về Ninh 

Bình cần được lập danh sách để quản lý, yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tối thiểu 

14 ngày và hạn chế tiếp xúc không cần thiết. 

3. Đối với người về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Lập danh 

sách để quản lý, yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tối thiểu 14 ngày và hạn chế tiếp 

xúc không cần thiết, lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc SARS-CoV-2 ngay khi 

được lập danh sách quản lý bằng kỹ thuật phù hợp với nguồn lực xét nghiệm của 

địa phương. Trong quá trình theo dõi sức khỏe nếu đối tượng xuất hiện các triệu 

chứng nghi ngờ mắc bệnh phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ 

thuật Realtime RT-PCR. 

4. Đối với những người trở về từ các tỉnh đang có ổ dịch trong cộng đồng 

nhưng không nằm trong vùng phong tỏa, cách ly, giãn cách: Yêu cầu khai báo y 

tế, tự theo dõi sức khỏe tối thiểu 14 ngày và hạn chế tiếp xúc không cần thiết, 

lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 

ngay khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.  

Gửi kèm Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế và 

danh sách các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội, giãn cách xã hội tính 

đến 16h ngày 30/5/2021. 

Danh sách các ổ dịch, địa điểm nguy cơ, khu vực phong tỏa được cập 

nhật thường xuyên trên website của Sở Y tế: soyte.ninhbinh.gov.vn mục VIRUS 

CORONA. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Trưởng BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (để b/c);  

- Lưu: VT, NVY. (Q/) 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Vũ Mạnh Dƣơng 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƢƠNG ĐANG THỰC HIỆN CÁCH LY XÃ HỘI VÀ GIÃN CÁCH XÃ HỘI  

TÍNH ĐẾN 16H NGÀY 30/5/2021 

Tỉnh Huyện Xã Thôn Thời gian áp dụng Văn bản áp dụng 

Bắc Giang 

Thành phố 

Bắc Giang 

Tân Tiến Thôn Xuân,  Thôn Trước 14h ngày 18/5/2021 Chỉ thị 16 

Xương Giang Phố Thành Ngang 14h ngày 18/5/2021 Chỉ thị 16 

Ngô Quyền Tổ dân phố số 1 14h ngày 18/5/2021 Chỉ thị 16 

Tân Mỹ Thôn Miễu 14h ngày 18/5/2021 Chỉ thị 16 

Các nơi còn lại của thành phố Bắc Giang 15h ngày 19/5/2021 Chỉ thị 15 

Lục Nam 0h ngày 19/5/2021 Chỉ thị 16 

Lạng Giang 0h ngày 19/5/2021 Chỉ thị 16 

Yên Dũng 0h ngày 19/5/2021 Chỉ thị 16 

Việt Yên 0h ngày 18/5/2021 Chỉ thị 16 

Yên Thế 12h ngày 26/5/2021 Chỉ thị 16 

Hiệp Hòa 12h ngày 26/5/2021 Chỉ thị 16 

Sơn Động Lệ Viễn 
Thôn Lạnh, Thôn Tân Chung, Thôn 

Chung Sơn, Thôn Thia Tu Nim 
6h ngày 17/5/2021 Chỉ thị 15 

Tân Yên 29/5/2021 Chỉ thị 15 

Bắc Ninh 

Thuận Thành 14h ngày 09/5/2021 Chỉ thị 16 

Yên Phong 14h ngày 15/5/2021 Chỉ thị 16 

Thành phố Bắc Ninh 6h ngày 18/5/2021 Chỉ thị 16 

Quế Võ 15h ngày 20/5/2021 Chỉ thị 16 

Quế Võ 18/5/2021 Chỉ thị 15 

Lương Tài 15h ngày 20/5/2021 Chỉ thị 15 

Tiên Du 15h ngày 20/5/2021 Chỉ thị 15 

Hà Nam Lý Nhân Công Lý 0h ngày 16/5/2021 Chỉ thị 16 

Nam Định 
Giao Thủy Giao Hải  Chỉ thị 15 

Ý Yên Yên Cường  Chỉ thị 15 

Hưng Yên Văn Lâm 

Lạc Đạo  Chỉ thị 15 

Chỉ Đạo  Chỉ thị 15 

Đại Đồng  Chỉ thị 15 
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Lương Tài  Chỉ thị 15 

Việt Hưng  Chỉ thị 15 

Minh hải  Chỉ thị 15 

Mỹ Hào 10/5/2021 Chỉ thị 16 

Vĩnh Phúc Yên Lạc Thị trấn Yên Lạc 0h ngày 09/5/2021 Chỉ thị 16 

Thừa Thiên 

Huế 
Phong Điền 

Phong Hiền 10h ngày 09/5/2021 Chỉ thị 16 

Nơi khác của Phong Điền 0h ngày 09/5/2021 Chỉ thị 15 

Hải Dương 

TP Hải 

Dương 

Phường Trần Phú 

0h ngày 25/5/2021 Chỉ thị 16 

Phường Lê Thanh Nghị 

Phường Hải Tân 

Phường Nguyễn Trãi 

Phường Trần Hưng Đạo 

Phường Phạm Ngũ Lão 

Phường Quang Trung 

Phường Thanh Bình 

Phường Tân Bình 

Phường Ngọc Châu 

Nơi khác của TP Hải Dương 0h ngày 21/5/2021 Chỉ thị 15 

Hà Nội Thường Tín Tô Hiệu 15/5/2021 Chỉ thị 15 

TP HCM 

Quận 12 Thạnh Lộc 31/5/2021 Chỉ thị 16 

Gò Vấp 31/5/2021 Chỉ thị 16 

Các địa phương còn lại thực hiện chỉ thị 15 31/5/2021 Chỉ thị 15 

Thái 

Nguyên 
Phú Bình Xã Dương Thành 

Xóm Phẩm 1, Phẩm 3, 

Phẩm 5, xóm Giàng 
20/5/2021 Chỉ thị 16 

Lạng Sơn Hữu Lũng Minh Hòa 17/5/2021 Chỉ thị 16 

 

Màu xanh: Thực hiện theo chỉ thị 15/CT-TTg Màu vàng: Thực hiện theo chỉ thị 16/CT-TTg 
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