BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______

___________________________________________________

Số: 3949/CV-BCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

V/v Tăng cường đảm bảo PCD COVID-19 cho
chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc.

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Hiện nay số trường hợp chuyên gia nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ
thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia)
nhập cảnh vào Việt Nam làm việc có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 với
xu hướng gia tăng. Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia được nhập cảnh
nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch bệnh, Ban
Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị các Bộ, ngành và Ủy
ban nhân nhân các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:
1. Thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo:
- Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR
trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm
SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt
hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.
- Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia
cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.
- Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống
dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.
2. Tạo điều kiện cho chuyên gia hoàn thiện các thủ tục để vào làm việc tại
Việt Nam.
3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 2487/CV-BYT
ngày 23/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hỗ
trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao,
nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.
4. Công văn này không áp dụng đối với các chuyên gia đã có vé và sẽ nhập
cảnh vào Việt Nam trước ngày 05/8/2020.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên BCĐ Quốc gia PCD COVID-19;
- Các Thứ trưởng;
- Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- TTKSBT 63 tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, MT.
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