
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH NINH BNH Doe 1p - Tij do -  Hnh phüc  

Sô:5844/UBND-VP6 Nm/i Bin/i, ngày/O tháng 9 näm 2021 
V/v triên khai thuc hiên môt so 
bin pháp phong, chong djch 

Covid- 19 trên dja bàn tinh 

KInh gun: 
- Giám dc Cong an tinh; 
- Chi buy trithng Bô Chi buy quân sir tinh; 
-Giámdôc SàYtê; 
- Thu trithng S&, ban, ngành, doàn the cüa tinh; 

các cc quan, do'n vi trên dja bàn tinh; 
- Chu tjch UBND các huyn, thành phô. 

Can cü kt qua thçrc hin các bin pháp phông, chng djch bnh Covid-19 
trén dja bàn tinh và kk qua xét nghim Covid- 19 tm soát trên dja bàn huyn 
Kim Sn lien quan den ca bnh duxng tInh trong cong  dông, vi tinh than chi do 
quyêt 1it, than tôc, khoanh vüng kjp th?yi, truy vt, trn soát btng 1y mu xét 
nghim din rng nhttng ngu?ii lien quan ca bnh và các khu virc nguy c, hin 
ti chua phát hin ca lay nhim thu phát trong cong dng, tInh hInh djch trên dja 
bàn huyn Kim Sn dã ci bàn duçic kim soát. Tuy nhiên, ngun lay nhim vn 
có the tiêm tang trong cong  dông ma chua diiqc phát hin, ben cinh do tInh hInh 
djch bnh ti các dja phrnmg trong nuâc cOn din bin phüc tap, mt s6 dja 
phming tiêp giáp vci Ninh Binh dã xut hin các chum ca bnh trong cong dng 
lam tang nguy Co djch bnh xâm nhp và lay lan vào tinh Ninh BInh. 

D dam bâo yêu cu vüa phOng, chng djch bnh Covid-19, vüa phát trin 
kinh tê trong th?yi gian tiêp theo, UBNID tinh tMng that triên khai thirc hin các 
ni dung sau: 

1. V th?ñ gian cách ly, di tuçmg cách ly 

a) Quy djnh chung 

D dam bào an toàn phông chng djch, th6ng nht nâng cp d phOng chng 
djch müc cao nht. 

- Thñ gian thirc hin each ly: 14 ngày, áp dçing di vOi each ly tp trung 
(F 1) và each ly tai nhà. 

- DM vâi bnh nhân tái duong tInh, bnh nhân FO: diu trj tai  co so' y t nhu 
dang áp diing tai  tinh hin nay. 

- Tiêu chun ra vin thirc hin theo van bàn s 367/UBND -VP6 ngày 
02/7/202 1 cüa UBND tinh; 

- Nhtrng ngithi v Ninh Binh tü tinh ngoài du phãi thirc hin khai báo y t 
theo quy djnh. Thic hin giám sat, quãn l cht chê ngutii ye Ninh BInh tir 
các tinh, thành ph, dja phixong (dtp huyn) dang thirc hin giãn each xà hi theo 
Chi thj 16 du phài thirc hin cách ly tp trung 14 ngày. 
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b) Dcii vói ngrnM di/v Ninh BInh tü thành ph F1à Ni 

Thirc hin cách ly y t tp trung 14 ngày (tth nhting trrnYng hqp dc bit). 
Can cü vào giy xác nhn cüa xälphithng noi lixu tth và quy djnh phân vüng theo 
Chi thj s 2OICT-UBND ngày 03/9/2021 cüa UBND thành ph Ha Ni d tin 
hành sang l9c, diêu tra, phân l°aj  quán 1 các di tiiçmg nay nhii sau: 

- Di vâi nhüng ngizâi v ti Vñng 1 (vüng do): 

+ Tt chüc cách ly tp trung ti thiu 14 ngày, tInh tü ngày áp diving bin 
pháp cách ly, tip tic cách ly ti nhà/nai luu trü 14 ngày sau each ly y t tp trung; 

+ Trin khai 1y mu xét nghim Sars-CoV-2 ti thiu 4 1n vào các ngày: 
ngày 1, ngày 7, ngày 14 và ngày 28 cña toàn bi giai doan cách ly hoc ngay khi 
di tuvng dang thrc hin each ly có triu chüng nghi ng? mc bnh. 

- Di vâi nhttng ngixài tr Vüng 2 (vOng da cam) và Vüng 3 (vOng xanh): 

+ T chüc cách ly tp trung ti thiu 14 ngày vào khu vijc khác vâi nguOi 
vêtirvñng 1 (vüngdO). 

+ Trin khai 1y mu xét nghim Sars-CoV-2 ti thiu 2 1n vào các ngày 
1 và ngày 14 cüa giai do.n each ly hotc ngay khi dôi tuçmg dang thirc hin each 
ly có triu chirng nghi ng mc bnh. 

c) Các triiing hçip dc bit 

- Di vOi nhüng tnr?ng hçip di cong tác/v cong tác theo nhim vt Quc 
gia, nhim vi cüa Trung uang, dã tiêm dy dü 2 müi vaccine, có bin pháp kiêm 
soát djch chat chê thI chi thirc hin lay mu xét nghim RT-PCR và không phãi 
thirc hin cách ly. Nhüng tnrng hçip di cOng tác ra tinh ngoài khác theo chi do 
cüa Lath dao  tinh, Ban Chi dao  phông, chông Covid-19 phông COVID-19 cüa 
tinh, sê can cü thông tin diu tra djch t hçc dê quyêt djnh thirc hin bin pháp 
phü hçp cho tmg ngu?ii. 

- Di vâi nhihig trithng hcip (chuyên gia, ngwài v lam vic, cong tác... dà 
du'çic sir chophép cza UBND tinh) tii các tinh, thành phô dang th%rc hin giAn cách 
xä hi, có chirng nhn tiém áü 02 miii vaccine phông COVID-19 và có giây xét 
nghim RT- PCR am tInh trong vông 72 giô tInh tü th?ii diem lay mu den thii 
dim v Ninh BInh thI không phãi thiic hin each ly tQtp trung và chi thc hin t1r 
theo dOi süc khóe, phãi lam vic, an, & ti khu vrc riêng, hn chê tiêp xüc vài 
ngu&i khác. Khi v Ninh BInh phái thirc hin xét nghim ngay RT- PCR hoc xét 
nghim nhanh kháng nguyen, vic xét nghim nay ducic thirc hin 03 ngày/lân 
cho dn ht ngày thu 14 tInh tü khi bt du v Ninh BInh. 

- Di vâi nhng ngis&i di khám, cha bnh trâ v Ninh BInh ma vn can 
phái cham soc y t thi t chüc cách ly y t tai  ca sâ y tê. TruOrng hçip bnh n.ng, 
him nghèo dixçic c quan y tê xác nhn thI to chüc cách ly tai  nhà nhung chInh 
quyn cc s& phâi giám sat cht chë qua trInh thirc hin cách ly. 

- NhUng trirOrng hçip khác phái xin kin chi dto cüa UBND tinh hoc Ban 
Chi do phOng, chng djch Covid-19 cüa tinh. 



2. Cho phép hoat dng tr& laj  các  boat  dng, kinh doanh, djch vi không 
thiêt yeu tü 00h00, ngày 11/9/2021, trü: 

- Các boat dng tai  khu du ljch, dim du ljth, di tIch; 

- Các hoat  dng nghi l ton giáo, tin ngithng trên 20 ngithi; 

- Các hoat  dng th diic, th thao tp trung trên 20 nguii. 

- L hi, Karaoke, vu tnthng, quán Bar, xông hai, các loai hInh massage, 
tam quât, game online, trô thai din tà (quan internet), phông trà có giao km van 
ngh, bi-a, rap  chiêu phim, be bai; 

- Các quán hang phic vii an, ung tai  via he, khu virc cong cong; 
- Hoat dng chä khách, xe hçip &ng tü Ninh BInh di các tinh có ca nhim 

cong dng và ngixçlc lai.  Xe khách du?mg dài di'rng don, trá khách tai  Ninh BInh. 
Di vâi lái xe dn giao hang bOa, 4n chuyn tai  Ninh BInh phãi xét nghim nhanh 
kháng nguyen. 

3.Yêucu 

- Các san Golf: dugc don nhftng ngithi dang sinh sng trên dja bàn tinh; di 
vài nguii ngoài tinh: chi dixçc don nhitng nguOi ye tr nhUng tinh, thành phô 
không có ca nhim cong dông, dã tiêm dü 02 müi vaccine Covid -19, có kêt qua 
xét nghim RT-PCR am tInh vói SARS-CoV-2 trong vOng 72 gi hotc có kêt qua 
xét nghim nhanh kbáng nguyen tai  ch am tInh vói SARS-CoV-2. 

- Djch vi phiic vi an, ung, giài khát chi duvc phc vii s krçing khách 
không qua 50% s bàn; các djch vv c.t tóc, gi dâu, gym, spa, thâm m chi duçic 
phiic vi1 s krqng khách không qua 50% cong xut. Kbông phiic vi dôi vâi khách 
trên các xe dithng dài v tir nhüng tinh, thành phi, có ca nhim cong  dng. 

- Các Ca sâ djch viii, kinh doanh, phiic vi khi boat  dng trâ lai  phài thirc hin 
nghiém thông dip 5K và các bin pháp ye phông, chông djch Covid-19 theo quy 
djnh. Ngutñ dung du các dan vj, Ca sâ kinh doanh djch vi phài chju trách nhim 
tnrâc pháp 1ut v vic tuân thu các quy djnh v phOng, chông djch Covid-19. 

- Các boat  dng kbác thrc hin nhii các thông báo truóc day cüa UBND 
tinh và Ban Chi dao  phOng, chng djch Covid-19 cüa tinh. 

4. Tip tiic hn ch t chüc các hoat dng tp trung dông ngrñ không cn 
thiêt (trên 20 nguài); thirc hin nghiêm vic deo khâu trang khi ra ngoài nhà, giu 
khoáng each gifla ngthi vâi ngithi tai  các dja dim cong cong. 

Giao S& Y t cp nht các dja phuang thuc vñng do (co djch Covid-19 
trong c)ng dng) trên Website "soyte.ninhbinh.gov.vn" và thông báo cho các 
ca quan, dan vj lien quail, dja phuang biêt và thirc hin các bin pháp each ly 
và phOng, chng djch theo quy djnh. Trong qua trInh thirc hin nu có vithng 
mac báo cáo kjp thM ye UBND tinh và Thithng trirc Ban CM dao phOng, chOng 
djch Covid-19 cüa tinh d duçic xem xét, giâi quyt. Sâ Y t theo dOi, don dc, 
kim tra, tng hqp kt qua thirc hin báo cáo UBND tinh theo quy djnh. 
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Giao UBND các huyn, thànli ph chi dao  các ca quan chirc näng trén dja 
bàn can Cu ctp nht vüng có djch cüa Sâ Y t trên Website 
"soyte.ninhbinh.gov.vn", thông báo danh sách các da phuang nay ti các CG SI 

phiic viii an ung, yêu câu các cc sà nay niêm yet dê thirc hin. 

Giám dc Si Y t, Giám dc Cong an tinh, Chi huy truâng B Chi buy 
Quân su tinh, Chi buy truô'ng B di Biên phông tinh; Thu trtthng các si, ban, 
ngành, doàn th cüa tinh, các cci quan, dcm vi trên dja bàn tinh, Chü tjch UBND 
các huyn, thành ph can cir chirc näng, nhim vi1 nghiêm ttic trin khai thirc hin 
các nôi dung chi dao  trên và chju trách nhim tnrâc UBND tinE, Chñ tjch UIBND 
tinh ye vic thirc hiên cong tác phông, cMng dich COVID- 19 dOi vOi 1mb virc, 
dja phuang phii trách./. 

Noinhân: 
- Nhtx trên; 
- Ban Thithng vu Tinh y; 
- Thixôiig trirc HDND tinh; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- Các Huyn üy, Thành iiy, Dáng ily trtrc thuc TU; 
- Các thành viên BCD phông chông djch cüa tinh; 
- Trung tam Chi huy phông, chong djch tinh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Cng TTDT tinh, các VP; 
- Lu'u: VT, VP6. 
Tr197b CVYT 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Phm Quang Ng9c 
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