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       Kính gửi:  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

         

 

Tiếp  nhận Công văn số 436/VPUB-KTTH ngày 04/02/2021 của Văn 

phòng  Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời trên chuyên mục HỎI-ĐÁP (ông 

Phan Văn Nghĩa), 

Người dân hỏi trong chuyên mục HỎI-ĐÁP trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Ninh Thuận: “Tôi là công nhân ở một nhà máy tại tỉnh Bình Dương. Tôi 

đang ở ngoài phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh và vẫn đang đi làm bình 

thường, công ty đã cho khai báo y tế. Do tôi được nghỉ tết hơn 01 tuần và nếu về 

quê thì có bị cách ly tại nhà hay không? Mong được giải đáp trường hợp này 

cho tôi và cũng như bạn bè người thân đang làm việc tại Bình Dương muốn về 

quê nhà đón tết.”. 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ thị số 

07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển 

khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận; 

Do thông tin của ông không đầy đủ nên Sở Y tế trả lời theo những tình 

huống giả định để ông đối chiếu như sau: 

1. Nếu của ông Phan Văn Nghĩa, không tiếp xúc với người mắc Covid-19 

hoặc không qua lại các địa điểm và mốc thời gian liên quan đến dịch, bệnh 

Covid-19 theo thông báo khẩn cấp của Bộ Y tế, thì không thực hiện cách ly tập 

trung. 

2. Nếu ông Phan Văn Nghĩa có địa chỉ làm việc, cư trú trên địa bàn 

phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, từ ngày 28/01/2021, không 

tiếp xúc hoặc không đi đến các địa điểm ghi ở Mục 1, thì khi về tỉnh phải khai 

báo với cơ quan y tế để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19 và thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày. 



3. Nếu từ ngày 28/01/2021, ông Phan Văn Nghĩa ở tỉnh Bình Dương, ở 

ngoài phường  Phú Hòa, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và không tiếp xúc 

hoặc không đi đến các địa điểm ghi ở Mục 1, khi về tỉnh thực hiện khai báo y tế 

và tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Ngoài ra nếu ông Phan Văn Nghĩa về đến tỉnh, mà trong 3 ngày trước đó, 

tại tỉnh Bình Dương có thêm ca bệnh Covid-19 làm phát sinh thêm địa điểm liên 

quan đến ổ dịch, bệnh thì liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn, 

hỗ trợ. 

Những thông tin cần hướng dẫn, hỗ trợ thêm về phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, xin được liên hệ đến đường dây nóng của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, điện thoại số 0259 3824754, 

0913882231 hoặc nghiên cứu thêm các nội dung trong chuyên mục COVID-19 

trên website của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận hoặc website của Bộ Y tế. 

Sở Y tế kính báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT và TT; 

- Đăng Cổng TTĐT Ninh Thuận; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 
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