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V/v thực hiện test nhanh virut SARS-CoV-2
tại các chốt kiểm tra y tế
HỎA TỐC

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số ca mắc COVID-19
tăng cao trong cộng đồng tại huyện Duyên Hải, Cầu Kè, Châu Thành, Trà Cú …;
nhằm quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19 kịp thời, phát hiện
ca bệnh COVID-19 tại các chốt kiểm soát, giảm ca dương tính SARS- CoV-2 xâm
nhập lây nhiễm ra cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID19 tỉnh, Sở Y tế-Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
đề nghị Sở Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo Trưởng các chốt kiểm tra y tế tại
các cửa ngõ vào tỉnh: Chốt Cầu Cổ Chiên, phà Đại Ngãi, cầu Mây Tức, cầu Trà Mẹt
thực hiện xét nghiệm test nhanh virut SARS-CoV-2 (test miễn phí) đối với tất cả
công dân vào tỉnh tại các chốt kiểm tra y tế; trừ các đối tượng sau:
- Những người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe
điện tử, hoặc có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền
cấp, trong đó mũi 2 tiêm tối thiểu 14 ngày, và trong thời hạn 12 tháng);
- Đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa
phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19);
- Có giấy xét nghiệm SARS CoV-2 kết quả âm tính trong vòng thời gian 72 giờ
của cơ quan có thẩm quyền cấp.
Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị Sở
Giao thông vận tải chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố
có các chốt trên địa bàn triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện các sở ngành, đơn vị nếu phát sinh khó khăn vướng
mắc trao đổi Sở Y tế phối hợp xử lý, những phát sinh vượt thẩm quyền Sở Y tế báo
cáo Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng BCĐ PC dịch bệnh COVID-19 tỉnh (để b/c);
- BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NVY.
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