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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 16 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành Y tế.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hà Nội hiện đang diễn biến
phức tạp, mỗi ngày có hàng trăm ca mắc mới, trong đó có nhiều ca mắc tại cộng
đồng tại nhiều quận, huyện.
Thực tế trong thời gian gần đây, tại Ninh Bình đã ghi nhận một số chuỗi lây
nhiễm tại cộng đồng có nguồn lây từ Hà Nội như ổ dịch tại xã Gia Hưng, Gia Phú,
ổ dịch tại xã Gia Thịnh, Gia Vượng và thị trấn Me thuộc huyện Gia Viễn và tại
một số cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh.
Để kiểm soát và kịp thời ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào Ninh
Bình đặc biệt là từ Hà Nội. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình tại Công văn số 307/CV-BCĐ ngày 15/12/2021 về
việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, Sở Y tế Ninh Bình đề nghị các
đơn vị trong ngành Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và
các đơn vị có liên quan triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ
theo chỉ đạo sau:
1. Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo Kế hoạch số 119/KHBCĐ ngày 24/9/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh
Bình về việc tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong tình hình
mới cho các đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt lưu ý đối
tượng nhân viên y tế và người bệnh tại các cơ sở y tế, lái xe đường dài, người làm
việc tại các nhà hàng/quán ăn phục vụ lái xe đường dài.
2. Đối với người về Ninh Bình từ Hà Nội:
- Đối với người về từ vùng dịch cấp độ 2 (màu vàng) mà chưa tiêm đủ 02
mũi vắc xin phòng Covid-19, người về từ vùng dịch cấp độ 3, 4 và vùng có yếu tố
dịch tễ phức tạp (tương đương cấp độ 4): Tiếp tục được quản lý theo đúng chỉ đạo
tại Công văn số 246/BCĐ-VP6 ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống
Covid-19 về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
- Đối với người về từ vùng dịch cấp độ 1 và cấp độ 2 đã tiêm đủ ít nhất 02
liều vắc xin phòng Covid-19 của Hà Nội phải thực hiện khai báo y tế với Trạm y
tế xã/phường/thị trấn ngay khi về/đến địa phương để được hướng dẫn cách ly y tế

2
tạm thời tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Sars-CoV-2 theo phương pháp
Realtime RT-PCR gộp mẫu; sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV2 mới được sinh hoạt và làm việc bình thường.
Riêng người đến/về Ninh Bình trong thời gian ngắn (dưới 02 ngày) thì
không phải cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm tại Ninh Bình nhưng phải xuất
trình được kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2 theo phương pháp
Realtime RT-PCR còn hiệu lực trong vòng 48 giờ kể từ khi lấy mẫu đến thời điểm
khai báo y tế tại trạm y tế nơi đến /về.
Đối với các trường hợp đến/về Ninh Bình công tác theo sự chỉ đạo của các
cấp bộ, ngành Trung ương và cấp tỉnh và các trường hợp đặc biệt khác thì nơi tiếp
nhận người đến làm việc hoặc lưu trú phải báo cáo và thực hiện theo sự chỉ đạo
của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình.
Sở Y tế Ninh Bình trân trọng đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực
hiện các nội dung nêu trên, đảm bảo an toàn, khoa học và hiệu quả.
Đề nghị các đơn vị trong ngành Y tế triển khai thực hiện và báo cáo kết quả
theo quy định.
(Xin gửi kèm theo Tờ trình số 183/TTr-SYT ngày 11/12/2021 của Sở Y tế và
Công văn số 307/CV-BCĐ ngày 15/12/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc tổ chức
xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2)./.
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