
UBND  TỈNH BẾN TRE 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /SYT-NVY Bến Tre, ngày  09 tháng  6  năm 2020 
V/v Hướng dẫn Quy trình tiếp nhận, 

cách ly Chuyên gia nước ngoài đến làm 

việc tại tỉnh 

        

 

                    Kính gửi:  

     - Sở Công thương; 

     - Công an tỉnh; 

     - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 1440/CV-BCĐ ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 2531/UBND-KGVX ngày 25 tháng 5 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu 

tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập 

cảnh Việt Nam để làm việc; 

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-BCĐ ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre về việc thành lập Khu cách 

ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện 

chi trả tại Khu nghỉ dưỡng Mỹ An. 

Căn cứ Công văn số 2772/UBND-KGVX ngày 6 tháng 6 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, cách ly Chuyên 

gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh. 

Sở Y tế ban hành Hướng dẫn Quy trình tiếp nhận cách ly chuyên gia nước 

ngoài đến làm việc tại tỉnh như sau: 

1. Tiếp nhận người từ sân bay về Khu cách ly tập trung 

Tài xế và phương tiện vận chuyển: Tài xế được kiểm tra sức khỏe và khai 

báo y tế trước khi thực hiện nhiệm vụ, sử dụng đồ bảo hộ y tế trong quá trình 

vận chuyển hành khách (do Trung tâm Y thành phố Bến Tre cung cấp và hướng 

dẫn sử dụng), các chuyên gia (những người ngồi trên xe) được mang khẩu trang 

trong suốt quá trình di chuyển (Thực hiện theo Công văn số 1357/BYT-MT 

ngày 18/3/2020 về việc khuyến cáo phòng, chống bệnh COVID-19 dành cho 

người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng).  

2. Quá trình di chuyển 

Sau khi tiếp nhận hành khách tại sân bay xe di chuyển thẳng về địa điểm 

cách ly. Trong quá trình di chuyển về địa điểm cách ly nếu có bất kỳ sự cố gì 

xảy ra báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Bến 

Tre (BS Trần Trung Luận, PGĐ Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre, số điện 

thoại: 0918360935). 
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3. Khi về đến Khu nghỉ dưỡng Mỹ An, địa chỉ: Số 18B, ấp Mỹ An B, xã 

Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 Các Chuyên gia nước ngoài được phân luồng đưa ngay đến khu vực đã 

chuẩn bị sẵn. Phương tiện vận chuyển đoàn Chuyên gia được vệ sinh, khử khuẩn 

bằng dung dịch khử khuẩn tại khu cách ly, sau 30 phút phương tiện vận chuyển 

được ra khỏi khu cách ly, tài xế được cách ly tại nhà trong 14 ngày.  

4. Quá trình cách ly  

- Thời gian cách ly: cách ly ít nhất 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh và có kết 

quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần âm tính bằng kỹ thuật RT-PCR.  

- Lấy mẫu xét nghiệm: Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo Công văn 

số 1905/CV-BCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19. Cụ thể: 

+ Xét nghiệm lần I vào những ngày đầu khi vào khu cách ly (ngày 1 hoặc ngày 2).  

+ Xét nghiệm lần II vào ngày thứ 13 sau khi vào khu cách ly.  

- Lưu ý: trong quá trình thực hiện cách ly, Chuyên gia hoặc các trường hợp 

có tiếp gần có dấu hiệu: Sốt, ho, đau họng, khó thở… hoặc có bất kỳ dấu hiệu 

bất thường về sức khỏe cần thực hiện ngay các yêu cầu sau: 

+ Cơ sở cách ly: báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre, 

chính quyền địa phương để được hỗ trợ ngay lập tức; chuyển những người cùng 

phòng với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh sang khu vực riêng không 

cùng chỗ với những người đang được cách ly khác; đề xuất chuyển các trường 

hợp trên đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để điều trị, và lấy mẫu xét nghiệm; 

tiến hành xử lý phòng cách ly bệnh nhân/ca nghi nhiễm theo đúng quy định của 

Bộ Y tế. Phòng của bệnh nhân chỉ được sử dụng trở lại sau khi được khử trùng. 

- Sau thời gian cách ly tập trung, các Chuyên gia tiếp tục được theo dõi sức 

khỏe 14 ngày tiếp theo tại Công ty, nhà riêng. Công ty, doanh nghiệp bố trí 

phòng riêng, biệt lập để làm việc và báo cáo tình hình sức khỏe mỗi ngày về Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện/thành phố. 

Trên đây là Quy trình tiếp nhận, cách ly Chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc và các PGĐ (chỉ đạo); 

- TTYT, PYT thành phố (phối hợp); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Thị Như Ngọc    
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