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NỘI QUY THỰC HIỆN BẢO VỆ “VÙNG XANH”
1. Quy định quyền và trách nhiệm của người dân khu vực “Vùng xanh”
- Người dân trong khu vực “Vùng xanh” phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về
phòng, chống dịch, nhất là thực hiện quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng
cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế.
- Người dân chỉ đi ra ngoài Huyện trong trường hợp thật sự cần thiết và phải có
giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi sinh sống; khi trở về phải có giấy xét nghiệm
RT-PCR hoặc test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 còn trong thời gian 03 ngày, tự
theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà 14 ngày và phải báo ngay cho y tế địa phương khi
có triệu chứng sốt, ho, khó thở,… để kịp thời xử lý. Những trường hợp sau đây phải
cách ly tập trung:
+ Người dân trong huyện đi đến vùng đang có dịch bệnh sau đó quay về.
+ Người ngoài tỉnh; người ngoài huyện trong nội tỉnh đến từ vùng dịch.
- Người phải cách ly tập trung nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây
được cách ly tại nhà: Người bị bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, người bị bại liệt,
tai biến không có khả năng tự chăm sóc, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con dưới
12 tháng tuổi, người già từ 65 tuổi trở lên và một số trường hợp khác được Chỉ
huy trưởng Trung tâm Chỉ huy huyện phê duyệt. Nhưng phải bảo đảm các điều
kiện về cách ly tại nhà theo quy định.
- Người dân trong “Vùng xanh” được đi lại mua bán, sản xuất, kinh doanh
trong phạm vi “Vùng xanh”. Đối với Doanh nghiệp phải bảo đảm theo nguyên tắc
sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ và sử dụng công nhân, lao động trong huyện Cai lậy.
- Đối với tài xế và phụ xe: Khi ra, vào “Vùng xanh” phải có giấy phép, đăng
ký lịch trình đi, về cụ thể; có giấy xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh âm tính với
SARS-CoV-2 còn trong thời gian 03 ngày. Nếu lưu trú lại thì Doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất, kinh doanh phải bố trí nơi ở riêng biệt và thực hiện nghiêm các quy định
về phòng, chống dịch.
- Khi phát hiện người lạ, người có các triệu chứng nhiễm Covid-19 vào
“Vùng xanh” trái phép phải kịp thời báo ngay cho UBND xã xem xét xử lý.
2. Quyền và trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch
Theo dõi, giám sát, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm người và
phương tiện đi lại, ra vào trên địa bàn huyện không đúng quy định.
Mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân phải thực hiện nghiêm
Nội quy bảo vệ “Vùng xanh”, các quy định phòng, chống dịch; chung tay
đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 để phát triển kinh tế.

