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THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 trên địa bàn xã Thanh Lang

Thực hiện Công văn số 775/UBND-VP, ngày 02/10/2021 của UBND huyện 
Thanh Hà “về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 trong tình hình mới”, Ủy ban nhân dân xã thông báo điều chỉnh một số biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã kể từ 12 giờ 00’ ngày 
02/10/2021, cụ thể như sau: 

I. Tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh khác vào địa 
phương (kể cả người địa phương về từ tỉnh ngoài) phải có kết quả xét nghiệm 
SARS-CoV2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ (kể từ 
khi có kết quả); trường hợp đặc biệt phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 xã.

1. Những người đến/về từ vùng đỏ (Vùng đang bị phong tỏa): 

Thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, không được di 
chuyển ra khỏi vùng phong tỏa. Trường hợp bất khả kháng, khi vào địa phương 
phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, sau cách ly tập trung phải cách ly tại 
nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm 04 lần bằng phương pháp 
RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày cuối cùng kết thúc cách 
ly tại nhà; người cách ly phải tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan 
khác theo quy định. 

Riêng đối với những người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (có 
chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận, trong 
đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến 
thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận 
khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện) (sau đây gọi là những người đã tiêm đủ 
liều vắc xin) thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về 
địa phương, tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 02 
lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. 

2. Những người đến/về từ vùng cam (Vùng đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-
TTg):

 Khi vào địa phương phải thực hiện cách ly tập trung 07 ngày, sau cách ly 
tập trung phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp 
theo; lấy mẫu xét nghiệm 03 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày 
thứ 7 và ngày cuối cùng kết thúc cách ly tại nhà; người cách ly tự chi trả chi phí 



xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định. Riêng đối với những 
người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thì cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 
trong 03 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và tự theo dõi sức khỏe đủ 07 ngày; 
thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. 

3. Những người đến/về từ vùng vàng (Vùng đang thực hiện Chỉ thị 
15/CT-TTg): 

Khi về địa phương phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, thực hiện xét 
nghiệm 02 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14; người cách ly tự chi trả chi phí xét 
nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định. Riêng đối với các trường hợp 
là nhà quản lý, đốc công của các doanh nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn, 
hiện đang lưu trú tại thành phố Hà Nội là vùng vàng khi vào địa phương phải thực 
hiện theo nguyên tắc “2 điểm đến 1 cung đường” và phải có kết quả xét nghiệm 
RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin 
phòng COVID-19 tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường 
như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, … thì báo cho Trạm y tế để theo 
dõi và xử lý theo quy định. 

4. Những người đến/về từ vùng xanh (Vùng/địa phương/khu vực đã qua 
14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng): 

Khi vào địa phương phải khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe 14 ngày và tự 
chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc khai báo y tế của bản thân.

Đối với công nhân từ các tỉnh ngoài thuộc vùng xanh làm việc tại các doanh 
nghiệp trên địa bàn phải thực hiện xét nghiệm SARSCoV-2 định kỳ 1 tuần 1 lần; 
chủ doanh nghiệp phải cam kết thực hiện việc xét nghiệm đối với các công nhân 
nhà máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng 
đồng. Các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với ít nhất 20% 
người lao động có nguy cơ cao, toàn bộ người cung cấp dịch vụ theo Văn bản 
“hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-
19” của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

II. Các hoạt động sau đây được mở lại nhưng phải thực hiện đầy đủ các 
yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19: 

1. Các giải thi đấu thể thao, đại hội thể dục thể thao được tổ chức nếu được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động để phục vụ nhu 
cầu người dân trong xã, huyện nhưng phải đảm bảo không tập trung quá 20 người 
trong cùng một thời điểm hoặc không vượt quá 50% công suất sử dụng đối với các 
điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng.

3. Các nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 20 khách trong cùng một 
phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22 giờ hằng ngày; các cửa 
hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5 giờ đến 10 giờ sáng hằng ngày, 



3
ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về; giữ khoảng cách tối thiểu 01 
mét giữa người với người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

4. Đối với việc tổ chức đám hỏi, đám cưới: Tổ chức nhanh gọn, không mời 
khách từ các vùng đang có dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 
15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg; 

5. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, 
trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc. Người dân 
thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

Trên đây là thông báo của UBND xã Thanh Lang về việc điều chỉnh một số 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Yêu cầu các tổ 
chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện.

Những nội dung không đề cập tại thông báo này thì tiếp tục thực hiện theo 
chỉ đạo của các văn bản trước.

Nơi nhận:
- UBND, Ban chỉ đạo PCD huyện;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lánh đạo UBND xã;
- MTTQ, các ngành, đoàn thể, các thôn
- Thành viên BCĐ xã;
- Đài TT xã;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Tăng Bá Huân
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