
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-PYT 

V/v khuyến cáo người dân, du khách 

thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch khi di chuyển đến Côn Đảo 

Côn Đảo, ngày     tháng 12 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, trung ương đóng trên 

địa bàn huyện; 

- Trưởng 09 khu dân cư; 

- Các cơ sở kinh doanh, lưu trú, lữ hành trên địa bàn 

huyện; 

- Công ty Bay Dịch vụ Hàng không Việt Nam Vasco; 

- Hãng hàng không Bamboo Airways; 

- Công ty bay dịch vụ miền Nam. 

 

Ngày 22/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo đã ban hành Kế hoạch 

số 294/KH-UBND về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo. Tuy nhiên, năng lực Y tế tại huyện Côn 

Đảo còn hạn chế, chỉ điều trị được những F0 có triệu chứng nhẹ.  

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y 

tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch Covid-19 thì việc xác 

định người tiếp xúc gần (F1) khi di chuyển trong cùng khoang trên phương tiện 

vận chuyển (người cùng nhóm có tiếp xúc với ca bệnh: nhóm du lịch, công tác, vui 

chơi, buổi liên hoan, cuộc họp, lớp học, cùng nhóm sinh hoạt tôn giáo, cùng nhóm 

sinh hoạt câu lạc bộ, trên cùng một phương tiện giao thông…) bắt buộc phải thực 

hiện các biện pháp cách ly theo quy định. 

Như vậy, việc hành khách cùng di chuyển trên cùng chuyến bay, cùng xe 

vận chuyển hành khách nếu có xuất hiện ca bệnh xác định (F0) sẽ phải thực hiện 

cách ly 07 ngày (Theo quy định tại Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 

của Bộ Y tế và Công văn số 7397/SYT-NV ngày 21/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về hướng dẫn cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc-

xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19). 

 Từ các vấn đề nêu trên, để thuận tiện cho người dân, du khách đến Côn Đảo, 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị: 

 1.  Các cơ sở kinh doanh, lưu trú, lữ hành trên địa bàn huyện; Công ty Bay 

Dịch vụ Hàng không Việt Nam Vasco; Hãng hàng không Bamboo Airways; Công 
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ty bay dịch vụ miền Nam tuyên truyền, khuyến cáo du khách trước khi đặt phòng 

tại cơ sở lưu trú: 

+ Nếu là người cao tuổi, người mắc các bệnh nền nên cân nhắc trước khi đi 

du lịch trong thời gian này. Vì huyện chỉ mới đáp ứng điều trị bệnh Covid-19 tầng 

1 và tầng 2 mức độ nhẹ, không có phương tiện vận chuyển các bệnh nhân nặng về 

đất liền để điều trị. 

+ Chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong công tác cách 

ly, điều trị: Đối với các du khách là F0 sẽ thực hiện việc cách ly, điều trị tại cơ sở 

lưu trú cho đến khi khỏi bệnh, trong trường hợp nếu bệnh trở nặng (ho, sốt, khó 

thở, đau rát họng, mất vị giác…) sẽ chuyển lên điều trị tại cơ sở y tế và tiếp tục tự 

theo dõi sức khỏe thêm 07 ngày; đối với các du khách là F1 thực hiện nghiêm việc 

cách y tế 07 ngày tại cơ sở lưu trú hoặc khu cách ly tập trung có thu phí và tiếp tục 

tự theo dõi sức khỏe thêm 07 ngày. 

+ Tuân thủ việc test nhanh và không di chuyển ra khỏi nơi lưu trú đến khi có 

kết quả xét nghiệm âm tính. 

+ Thực hiện nghiêm 5K, chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Nếu 

du khách nào không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch sẽ bị xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

2. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: Tổ chức thông tin, 

tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện truyền thông của huyện. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể, 

Trưởng các khu dân cư tuyên truyền về các khuyến cáo của huyện, nâng cao ý thức 

tự giác, tự nguyện, tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; các cơ sở kinh doanh, lưu trú, lữ hành trên địa 

bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy PCD Covid-19 

huyện; 

- Ban điều hành chăm sóc người nhiễm Covid-

19 và các Tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng 

khu dân cư (Bí thư các Chi bộ khu dân cư); 

- Ban quản lý khu du lịch Quốc gia ( gửi văn bản 

đến các cơ sở kinh doanh, lưu trú, công ty lữ 

hành); 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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