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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH GIANG

Số:        /TB-UBND

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
             
                Thanh Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn xã

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 
Ban hành Qui định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Ytế về 
việc Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-
CP; Công văn số 3802/UBND-VP ngày 16 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-
19 trên địa bàn xã, UBND xã thông báo điều chỉnh một số biện pháp phòng chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn xã như sau:

Áp dụng kể từ 0 giờ 00 ngày 16/10/2021:
1. Đối với người đến/về từ các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch ở cấp độ 3 

(tương ứng với màu cam), cấp độ 2 (tương ứng với màu vàng), cấp độ 1 (tương 
ứng với màu xanh) khi vào xã:

a)  Không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2;  không áp dụng 
lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi vào xã (trừ trường hợp có biểu hiện ho,sốt, 
khó thở, mất khứu giác...).

b) Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.
2. Đối với người đến/về từ các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch ở cấp độ 4 

(tương ứng với màu đỏ) hoặc vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có 
chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 (vùng cam) khi vào xã 
phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết 
quả xét nghiệm và thực hiện cách ly theo qui định tại Công văn 8399/BYT-MT 
ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế, cụ thể:

a) Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ 
Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm 
quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm 
về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): tự theo dõi 
sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực 
hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất; nếu 
có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác 
thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

b) Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên 
Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền 
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cấp): thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương; 
tiếptục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 
5K;thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày 
về địa phương.

c) Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly 14 
ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp 
theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào 
ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương.

d) Những người đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh 
COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm 
chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác 
của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao..

3. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã:
a)  Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc.
b). Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người lao động theo đúng 

hướng dẫn tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế, cụ thể:
- Người lao động có nguy cơ cao (tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân 

xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân, ...): Xét nghiệm 02 tuần/lần tối thiểu cho 5-10% 
số người này.

- Người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD (cung cấp suất ăn, thực 
phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh): Xét nghiệm 02 tuần/lần cho toàn 
bộ số người này. Không thực hiện đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin (liều cuối 
cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc đã khỏi 
bệnhCOVID-19 trong vòng 06 tháng (Nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc).

4. Công an xã, lực lượng dân quân cơ động và tổ kiểm tra về công tác phòng, 
chống dịch Covid -19 thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các 
trường hợp không chấp hành các quy định pháp luật và các quy định về phòng 
chống dịch bệnh Covid-19. 

Trên đây là thông báo của UBND xã về việc điều chỉnh một số biện pháp 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn xã, 
UBND xã yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các thôn, các 
doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc nội dung 
thông báo này./.

Nơi nhận:    
- TTĐU, TTHĐND – LĐUBND xã;   
- BCĐ  PC dịch Covid-19 xã;
-Trưởng CA xã, Chỉ huy trưởng  BCHQS xã;
- Tổ kiểm tra về PC dịch Covid-19;
- Trưởng 4 thôn;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn xã;
- Đài TT, Trang TTĐT xã;                                                  
- Lưu:VT.                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Vũ Đình Nguyễn
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