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THÔNG BÁO 

Về việc cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ thành 

phố Hồ Chí Minh về Ninh Thuận 

 

Do tính chất phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến tại tất cả 

các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lây lan nhanh trong cộng 

đồng và một số khu công nghiệp. 

Thực hiện Thông báo số 231/TB-VPUB ngày 08/7/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên 

tại cuộc họp hường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19;   

Để kiểm soát, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập và lây 

lan, Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân về việc 

áp dụng các biện pháp giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 như sau:  

1. Từ sau 00 giờ ngày 09/7/2021, các trường hợp đến/về địa phương từ 

thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hình thức cách ly tập trung 21 ngày để phòng 

chống dịch. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp nhận người đến, về từ 

thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức sàng lọc, phân loại và tổ chức cách ly như sau: 

- Chuyển về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh do Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh quản lý đối với những trường hợp đến/về từ các khu vực cách ly, 

phong tỏa, các điểm mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế, các trường hợp có 

tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 (F1). 

- Những trường hợp còn lại cách ly tại cơ sở tập trung của huyện, thành 

phố quản lý. 

Đối với các trường hợp đến/về từ tỉnh, thành phố khác tiếp tục áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại Công điện 3131/CĐ-UBND 

ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh. 

Kính đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các sở, ngành, địa 

phương quan tâm thông báo sớm để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người 

dân biết thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (bao cáo); 

- Các cơ quan TTTT tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo PCD tỉnh; 

- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND huyện, tp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Vũ Chương 
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