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HƯỚNG DẪN 

Tạm thời về quy trình kiểm soát y tế tại các chốt kiểm dịch Covid-19  
 
 

Thực hiện Công văn số 1024/UBND-VP ngày 30/7/2021 của UBND 

huyện về việc đồng ý thành lập 02 chốt kiểm dịch y tế để phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện hướng dẫn tạm thời quy trình kiểm soát y tế tại các chốt kiểm dịch Covid-

19 như sau: 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH:  

Quy trình này quy định trình tự thực hiện việc kiểm soát y tế tại các Chốt 

kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Gia Viễn (sau đây gọi tắt là Chốt 

kiểm soát).  

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:  

Quy trình này được áp dụng đối với các Chốt kiểm soát; nhân viên y tế 

người được giao thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát và các cá nhân, tổ 

chức có liên quan.  

III. QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LỰC LƯỢNG TẠI CHỐT 

KIỂM SOÁT: 

1. Điều kiện và phương tiện làm việc: 

-  Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất (nơi ăn, nghỉ, vệ sinh cá nhân), các 

phương tiện (wifi, laptop, máy in,…), trang phục phòng hộ và các thiết bị 

chuyên môn phục vụ cho hoạt động tại Chốt kiểm soát.  

- Cán bộ tiếp xúc trực tiếp với đối tượng (khai báo y tế, đo thân nhiệt, vận 

chuyển đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm,…) cần phải đảm bảo trang phục phòng 

hộ cá nhân đúng quy định, bảo đảm an toàn phòng tránh lây nhiễm.  

- Bố trí khu vực lấy mẫu theo nguyên tắc 01 chiều theo thứ tự các bước: 

Chờ lấy mẫu lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm đọc và ghi nhận kết quả xét 

nghiệm. Tại khu vực này cần bố trí nhân viên y tế phụ trách việc hướng dẫn, 

thực hiện thao tác lấy mẫu, đọc kết quả (theo các hướng dẫn tại Công văn số 

5246/B- YT-DP ngày 01/7/2021 của Bộ Y tế).  

- Bố trí khu vực quản lý, cách ly các trường hợp khi có kết quả xét nghiệm 

test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2; nhân viên y tế khi tiếp xúc với F0. 

 - Thiết lập mã QR CODE tại mỗi Chốt kiểm soát để theo dõi, truy cập 

thông tin khi cần thiết. 

2. Quy định đối với Chốt kiểm soát:  

- Thường trực 24/24h, được chia làm 03 ca, mỗi ca làm việc 08 giờ. Mỗi 

ca cần tối thiểu 2 người làm nhiệm vụ dừng xe. Một ca có 1 hoặc nhiều tổ kiểm 

tra, kiểm soát người và phương tiện. Một tổ làm việc gồm: Tối thiểu 01 cán bộ, 
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nhân viên y tế phối hợp với các cán bộ khác. Tùy theo thực tế, Chốt trưởng, 

Chốt phó thống nhất quyết định số lượng tổ làm việc cho phù hợp. 

- Tuân thủ nội quy, quy định của Chốt kiểm soát: Tất cả thành viên làm 

nhiệm vụ trong ca trực đều phải sử dụng trang phục bảo hộ chống dịch, đồng 

thời phải đảm bảo khoảng cách, không được tiếp xúc với người trên xe bắt buộc 

phải đeo khẩu trang y tế và đeo găng tay trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ 

và thường xuyên sát khuẩn tay. Thực hiện triệt để các biện pháp nhằm phòng, 

chống lây nhiễm chéo cho cá nhân và người xung quanh. 

- Khi dừng xe, yêu cầu tất cả người trên xe không được xuống xe, trừ 

trường hợp có yêu cầu của tổ công tác. Giao tối thiểu 1 cán bộ/ca để liên tục 

theo dõi, khai thác phần mềm Website của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tại địa chỉ: 

soyte.ninhbinh.gov.vn, vào mục VIRUS CORONA, mở “Danh sách các địa 

điểm nguy cơ cần khai báo y tế theo thông báo khẩn của Bộ Y tế” để kịp 

thời phát hiện người có yếu tố nguy cơ, phối hợp cán bộ kiểm tra khác kịp thời 

phát hiện những trường hợp khai báo không đầy đủ, không trung thực hoặc 

không khai báo. 

3. Quy trình thực hiện chung như sau: 

Bước 1: Dừng xe và điều khiển xe vào vị trí an toàn. 

Lực lượng Công an ra hiệu lệnh dừng xe và ra tín hiệu hướng dẫn cho lái 

xe điều khiển xe đỗ vào vị trí an toàn. 

Bước 2: Tuyên truyền cho người qua Chốt kiểm soát. 

Tổ trưởng hoặc người đại diện của Tổ kiểm tra, kiểm soát cần thực hiện: 

- Chào hỏi và mời Lái xe/người đi cùng xe/hành khách xuống xe thực 

hiện khai báo y tế bắt buộc. 

- Kiểm tra, quan sát và yêu cầu tất cả mọi người đeo khẩu trang theo đúng 

quy định. 

- Giải thích cho mọi người về những việc đang triển khai để mọi người 

hợp tác và phối hợp thực hiện. 

- Đề nghị mọi người kiểm tra lại thông tin đã khai báo trên phần mềm, cập 

nhật thông tin còn thiếu, sửa đổi những thông tin chưa chính xác và phải hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai theo quy định của pháp luật. 

Bước 3: Đo thân nhiệt xác minh, kiểm soát thông tin liên quan đến 

yếu tố dịch tễ. 

- Cán bộ, nhân viên Y tế: Lần lượt kiểm tra thân nhiệt tất cả những người 

qua Chốt bằng máy đo thân nhiệt cầm tay, hỏi thêm thông tin cần thiết giúp cho 

việc xác định yếu tố dịch tễ, nhắc nhở kiểm tra lại thông tin đã khai báo trên 

phần mềm; đề nghị lái xe, người đi cùng xe xuất trình giấy xét nghiệm Real-time 

RT-PCR đối với SARS-CoV-2 hoặc giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng, chống 

Covid-19 ít nhất một mũi; giấy xác nhận kết quả test nhanh kháng nguyên; 

Trong trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, tiến hành làm xét nghiệm nhanh 

có thu phí cho các trường hợp có nguy cơ. 
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- Cán bộ theo dõi phần mềm: Kiểm tra trên hệ thống phần mềm 

soyte.ninhbinh.gov.vn, vào mục VIRUS CORONA, mở “Danh sách các địa 

điểm nguy cơ cần khai báo y tế theo thông báo khẩn của Bộ Y tế”  người và 

phương tiện khai báo đã đủ và chính xác chưa, nếu chưa khai báo đầy đủ thì yêu 

cầu người và phương tiện khai báo bổ sung. Phối hợp kiểm chứng thông tin đối 

với những trường hợp có dấu hiệu khai báo chưa trung thực hoặc trường hợp 

khai báo chưa đúng yêu cầu. Trường hợp đặc biệt, cán bộ theo dõi phần mềm có 

thể khai báo hộ trên máy tính tại Chốt. 

- Lực lượng Công an xã: Xác minh thông tin khai báo của người và 

phương tiện, tuyệt đối không được bỏ sót các trường hợp nhất là cố tình trốn 

tránh Chốt kiểm soát. 

Bước 4: Lưu lại danh sách, thông tin của tất cả người và phương tiện 

tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. 

4. Công tác phối hợp và xử lý tình huống tại Chốt kiểm soát 

4.1. Đối với người và phương tiện đi suốt không dừng, đỗ tại huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

- Sau khi dừng phương tiện, đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tại các 

Chốt kiểm soát điều phối, yêu cầu lái xe và người cùng đi xuống lần lượt để khai 

báo y tế, không chen lấn, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét:  

+ Mang khẩu trang, sát khuẩn tay nhanh trước khi vào Chốt kiểm soát;  

+ Quét mã QR CODE;  

+ Đo thân nhiệt;  

+ Thực hiện khai báo y tế;  

+ Xuất trình Giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 ít nhất một 

mũi, không quá 03 tuần trước đó. 

+ Xuất trình Kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính có thời hạn 

không quá 03 ngày. Trong trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, tiến hành 

làm xét nghiệm nhanh có thu phí cho các trường hợp này. 

 + Xuất trình danh sách hành khách có các thông tin cơ bản (nhân viên y 

tế chụp lại danh sách, lưu để phục vụ việc báo cáo và truy vết nếu có tình huống 

dịch phát sinh);  

+ Viết và ký Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, không bỏ 

khách, dừng đỗ trên địa bàn huyện Gia Viễn và các địa phương của tỉnh Ninh Bình.  

- Cung cấp Giấy xác nhận đã kiểm tra y tế để xe tiếp tục lưu thông. 

- Trong trường hợp xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính (+) tiến hành 

đưa vào khu vực cách ly tạm thời (được bố trí tại Chốt kiểm soát) đồng thời Báo 

cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã để xin ý kiến chỉ đạo của Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện dùng 

xe chuyên dụng đưa vào cách ly tại cơ sở y tế tập trung; tiến hành khử khuẩn 

phương tiện và khu vực cách ly tạm thời tại Chốt kiểm soát.  

- Trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông không có giấy xét 

nghiệm PCR âm tính với Sar-Cov-2 trong 72 giờ hoặc giấy tờ chứng nhận đã 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 ít nhất 01 mũi ít nhất 03 tuần trước đó hoặc không 
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tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch, đề nghị người và 

phương tiện quay đầu, không cho người và phương tiện vào địa bàn huyện. 

4.2. Đối với xe khách đường dài đón trả khách tại huyện Gia Viễn 

Không cho xe khách đường dài đón trả khách tại huyện Gia Viễn theo 

đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 436/UBND-VP6 ngày 24/7/2021. 

4.3. Đối với người và phương tiện về địa phận huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình 

- Sau khi dừng phương tiện, đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tại các 

Chốt kiểm soát điều phối, yêu cầu lái xe và người cùng đi xuống lần lượt để khai 

báo y tế, không chen lấn, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét:  

+ Mang khẩu trang, sát khuẩn tay nhanh trước khi vào Chốt kiểm soát;  

+ Quét mã QR CODE;  

+ Đo thân nhiệt;  

+ Thực hiện khai báo y tế;  

+ Xuất trình Giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 ít nhất một 

mũi, không quá 03 tuần trước đó. 

+ Xuất trình Kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính có thời hạn 

không quá 03 ngày. Trong trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, tiến hành 

làm xét nghiệm nhanh có thu phí cho các trường hợp này. 

 + Xuất trình danh sách hành khách (nếu có) có các thông tin cơ bản (nhân 

viên y tế chụp lại danh sách, lưu để phục vụ việc báo cáo và truy vết nếu có tình 

huống dịch phát sinh);  

- Trong trường hợp xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính (+) tiến hành 

đưa vào khu vực cách ly tạm thời (được bố trí tại Chốt kiểm soát) đồng thời Báo 

cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã để xin ý kiến chỉ đạo của Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện thông báo cho Trung tâm Y tế huyện 

dùng xe chuyên dụng đưa vào cách ly tại cơ sở y tế đã được bố trí và báo cáo 

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh xin ý kiến chỉ đạo; tiến 

hành khử khuẩn phương tiện và khu vực cách ly tạm thời tại Chốt kiểm soát.  

- Trong trường hợp xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính, căn cứ kết quả 

điều tra dịch tễ và từ nơi trở về địa phương để phân loại, hướng dẫn cách ly, 

giám sát theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 436/UBND-VP6 

ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh, cụ thể: 

+ Trường hợp thuộc diện cách ly tập trung: yêu cầu lái xe điều khiển 

phương tiện vào nơi an toàn, niêm phong phương tiện; Báo cáo Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện để chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung theo 

quy định; tiến hành khử khuẩn phương tiện và khu vực cách ly tạm thời tại Chốt 

kiểm soát.  

+ Đối với người thuộc diện cách ly tại nhà: yêu cầu cam kết bằng văn bản 

việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không dừng, đỗ trên 

suốt quãng đường về nơi lưu trú. Cán bộ Chốt thông báo cho địa phương nơi 
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người trên xe lưu trú các thông tin về công dân, thời gian xuất phát, thời gian dự 

kiến về đến địa phương. Ngay khi về đến địa phương công dân phải thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; tiến 

hành khử khuẩn phương tiện và khu vực cách ly tạm thời tại Chốt kiểm soát.  

IV. Công tác khử khuẩn 

Các khu vực làm việc phải được khử khuẩn ít nhất 01 ngày/lần và tạm 

thời như các nội dung nêu trên; các phương tiện, dụng cụ được sử dụng thường 

xuyên (máy đo thân nhiệt, bàn, ghế, viết,…) phải được lau chùi thường xuyên 

bằng dung dịch sát khuẩn. Khử khuẩn khu vực quản lý tạm thời các trường hợp 

test nhanh kháng nguyên vi rút SARSCoV-2 có kết quả dương tính. 

VI. Công tác báo cáo 

Sau khi hoàn tất việc điều tra, nhân viên y tế chuyển thông tin cho bộ 

phận thống kê, tổng hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời chính xác thông tin kiểm soát 

số lượng, thông tin của tất cả người và phương tiện, kết quả xử lý về Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện theo quy định. 

VII. Hỗ trợ người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch 

Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch căn cứ 

Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ quy định về chi phí 

cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch 

covid-19; Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các quy định của pháp luật khác 

có liên quan, chủ động bố trí nguồn kinh phí thực hiện chi trả cho lực lượng thực 

hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch theo quy định, phù hợp điều kiện thực tế 

tại địa phương. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thờ tổng 

hợp, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) để chỉ đạo xem xét, 

giải quyết./. 

Trên đây là Hướng dẫn tạm thời về quy trình kiểm soát y tế tại các Chốt 

kiểm soát dịch COVID-19 để các đơn vị biết và triển khai thực hiện. Trong quá 

trình triển khai, căn cứ vào tình hình thực tế sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp để 

đáp ứng kịp thời với công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;                       

- Thường trực HĐND huyện;                

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã: Gia Trấn, Gia Hòa;     

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Thị Dược 
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