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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện biện pháp nới lỏng việc cách ly người nhập cảnh từ quốc gia không 

có dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng 

 

- Căn cứ Chỉ thị số 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 29/16/2020; 

- Căn cứ Thông báo 1049/VPTTg, ngày 30/9/2020 của Văn phòng Thủ tướng; 

- Căn cứ kết quả cuộc họp của Ủy ban đặc trách quốc gia về phòng chống, giải 

quyết dịch bệnh Covid-19 ngày 07/10/2020; 

Ủy ban đặc trách quốc gia về phòng chống, giải quyết dịch bệnh Covid-19 ban hành 

hướng dẫn đối với người nhập cảnh từ quốc gia không có dịch bệnh Covid-19 lây lan trong 

cộng đồng như sau:  

1. Phải có giấy xác nhận xét nghiệm Covid-19 trong vòng 72h trước khi hành trình, 

khi nhập cảnh Lào phải được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại địa điểm do Ủy ban đặc 

trách quy định để chờ đợi kết quả trong 48h hoặc cho đến khi nhận được kết quả, Ủy ban 

đặc trách sẽ xem xét theo tình hình lây lan dịch bệnh thực tế tại quốc gia khởi hành để cho 

phép (cá nhân) tiếp tục cách ly tại nhà, nơi làm việc hoặc khách sạn trong vòng 14 ngày: 

A. Trường hợp âm tính: 

- Đối với công dân Lào: trường hợp được phép cách ly tại nhà, giao chính quyền địa 

phương và gia đình chịu trách nhiệm theo dõi nghiêm ngặt quá trình cách ly theo hướng dẫn 

của Ủy ban đặc trách cho đến khi đủ 14 ngày như: theo dõi thân nhiệt hàng ngày, thường 

xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không cho phép di 

chuyển ra bên ngoài, không tiếp xúc gần với người khác, giữ ý thức khi ho và hắt hơi, mở 

cửa sổ để thoáng khí, nếu cảm thấy có vấn đề về sức khỏe cần liên hệ ngay với đường dây 

nóng 165, 166; 

- Đối với người nước ngoài: khi được phép tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú, nơi làm 

việc hoặc khách sạn, nếu khu vực làm việc không đông đúc thì có thể tiếp tục làm việc trở 

lại, giao công ty chủ quản chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo chính quyền địa phương 

theo từng giai đoạn, đồng thời yêu cầu các cá nhân trên chấp hành nghiêm ngặt hướng dẫn 

của Ủy ban đặc trách : theo dõi thân nhiệt hàng ngày, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch 

và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không cho phép di chuyển ra bên ngoài, không tiếp 



 

 

xúc gần với người khác, giữ ý thức khi ho và hắt hơi, mở cửa sổ để thoáng khí, nếu cảm 

thấy có vấn đề về sức khỏe cần liên hệ ngay với đường dây nóng 165, 166; 

- Đối với khách du lịch theo nhóm: cần có xác nhận cách ly 14 ngày và kết quả xét 

nghiệm Covid-19 trong vòng 72h bởi quốc gia khởi hành trước khi nhập cảnh, nếu xét 

nghiệm không dương tính với Covid-19 thì có thể tiếp tục hoạt động theo kế hoạch du lịch 

đã lên trước đó. Giao Hiệp hội và công ty du lịch chịu trách nhiệm theo dõi nghiêm ngặt 

việc thực hiện biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của Ủy ban đặc trách. 

B. Trường hợp dương tính: mọi trường hợp nhập cảnh CHDCND Lào được xác định 

nhiễm Covid-19 sẽ được đưa đi cách ly và điều trị tại bệnh viện. 

2. Người nhập cảnh từ quốc gia đang có báo cáo dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng 

đồng cần tiến hành cách ly tại địa điểm do Ủy ban đặc trách chỉ định trong vòng 14 ngày. 

 Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản mới thay thế. 
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