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- Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế;
- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế
dự phòng tin̉ h/thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình hình dịch COVID-19 trên thế
giới tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các cửa
khẩu là rất lớn và thực tế đã phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh xâm nhập từ các quốc gia
đang có dịch vào Việt Nam. Để chủ động ngăn ngừa dịch COVID-19 xâm nhập vào nước
ta, Cu ̣c Y tế dự phòng đề nghi đồ
̣ ng chí Giám đố c Trung tâm chỉ đa ̣o mô ̣t số hoạt động sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các hoạt động kiểm dịch y tế đối với các trường
hợp nhập cảnh theo hướng dẫn của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống
COVID-19 và của Bộ Y tế; phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu bệnh, chuyển cách
ly tại các cơ sở y tế để khám, quản lý kịp thời.
2. Phối hợp với các lực lượng quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu rà soát, phân loại
tổ chức cách ly phù hợp các đối tượng theo quy định; lưu ý yêu cầu phải có giấy xét
nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong thời gian
3-7 ngày trước ngày nhập cảnh đối với các chuyên gia nhập cảnh.
3. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý người điều khiển phương tiện vận tải qua biên
giới, thực hiện xử lý y tế đối với phương tiện vận tải và hàng hóa theo quy định, đặc biệt
đối với các phương tiện vận tải, hàng hóa về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch.
4. Các địa phương có các cửa khẩu sân bay quốc tế, đề nghị Trung tâm phối hợp với
các hãng hàng không rà soát, bổ sung đủ hoá chất khử trùng tầu bay, loại được các hãng
sản xuất máy bay và các các hãng hàng không đồng ý sử dụng để thực hiện khử khuẩn tàu
bay theo quy định. Việc sử dụng hóa chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
5. Nghiêm túc thực hiện việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế theo đúng
quy định.
Trân trọng cảm ơn./.
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- Như trên;
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- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
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