
    UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      SỞ  DU LỊCH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:91/SDL-QLLT                          Thừa Thiên Huế, ngày 07tháng 02 năm 2020 

V/v thực hiện khai báo sức khỏe đối với 

khách du lịch tạm trú tại Thừa Thiên Huế.  

            

Kính gửi: Giám đốc các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn 
 

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào 

tháng 12/2019. Tính đến 8h00 ngày 06/02/2020 ghi nhận 28.276 người mắc bệnh 

nCoV tại 28 quốc gia trong đó có 565 người tử vong (Trung Quốc 563 người, 

Phillippine 01 trường hợp, Hồng Kông (TQ) 01 trường hợp).  

Thực hiện công điện số 437/CĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 02 năm 2020 của 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc cách ly phòng chống dịch đối với các 

trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc và công văn số 219/SYT-NVY ngày 06 

tháng 02 năm 2020 của Sở Y tế về việc thực hiện khai báo sức khỏe đối với khách 

du lịch tạm trú tại Thừa Thiên Huế. Để chủ động phòng, chống và phát hiện sớm 

trường hợp nhiễm nCoV, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức 

thấp nhất tử vong tại tỉnh nhà, Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp lưu trú thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện khai báo y tế theo mẫu đính kèm (Phụ lục 1) đối với tất cả khách 

lưu trú tại đơn vị. 

2. Tổng hợp hàng ngày danh sách theo dõi sức khỏe khách lưu trú (Phụ lục 2). 

3. Nếu tại cơ sở lưu trú du lịch phát hiện khách đang có những triệu chứng 

nghi nhiễm nCoV (theo hướng dẫn nhận diện của ngành y tế) đến từ, hay đã quá 

cảnh 01 trong 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày gần nhất, thì 

phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương theo đường dây nóng 0907795480 (Bác 

sỹ Sanh-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm y tế huyện/thị xã/thành 

phố nơi cư trú) để chuyển đến cơ sở y tế cách ly tuyệt đối.  

4. Thực hiện cách ly tại cơ sở lưu trú du lịch (có bố trí khu vực cách ly riêng) 

đối với số khách nhập cảnh không thuộc đối tượng cách ly y tế tuyệt đối (là khách 

Trung Quốc nói chung nhập cảnh Việt Nam, hoặc những khách khác có đi qua 1 

trong 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày gần nhất) dưới sự 

giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, không để khách này ra khỏi cơ sở lưu 

trú, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế, 

hạn chế tối đa tiếp xúc với cán bộ công nhân viên. 

Tổng hợp hàng ngày danh sách khách chuyển đến cơ sở y tế cách ly tuyệt đối 

và  khách cách ly tại cơ sở lưu trú (nếu có) theo mẫu đính kèm (Phụ lục 3) 

Tất cả các Phụ lục 1 (chỉ đối với khách thuộc mục 3 và 4), 2, 3 gửi về Sở Du 

lịch theo địa chỉ mail: qllt.sdl@thuathienhue.gov.vn, trước 09h00 hằng ngày. 

mailto:qllt.sdl@thuathienhue.gov.vn


5. Các doanh nghiệp yêu cầu cán bộ công nhân viên, khách du lịch thực hiện 

các biện pháp phòng hộ cá nhân (mang khẩu trang khi tiếp xúc với khách, vệ sinh 

cá nhân, hạn chế đi lại, tiếp xúc ở những nơi đông người…). Thường xuyên lau 

chùi nền nhà, tay nắm cửa và các bề mặt bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt và phục vụ 

khách bằng dung dịch khử trung có chứa 0,5% Clo hoạt tính hoặc chất tẩy rửa 

thông thường (xà phòng, Vim…); Các doanh nghiệp lữ hành thông báo các hướng 

dẫn viên dẫn đoàn đến Thừa Thiên Huế để thông tin, giải thích cho khách được 

biết và phối hợp với các cơ sở lưu trú. 

 Thông tin chi tiết cần trao đổi thêm, liên hệ:  

        Phòng Quản lý Lưu trú – Sở Du lịch TT Huế; Số điện thoại: 0234.3934568 

hoặc số di động: 0982098307 (bà La Thị Thanh Luyến) hoặc 0905051590 (bà Phan 

Thị An) hoặc 0775553303 (bà Ngô Thị Anh Thư)   

Nhận được văn bản này yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp nghiêm túc triển 

khai thực hiện và kịp thời thông tin về Sở khi có vấn đề phát sinh cần giải quyết.  

 

Nơi nhận:               KT. GIÁM ĐỐC  
- Như trên;             PHÓ GIÁM ĐỐC 
- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm TTXTDL; 

- Ban Chỉ đạo PCDB nCoV Sở DL; 

- HHDL TT. Huế (Hội KS, Hội LH); 

- Lưu: VT, QLTL. 
 

                                  

       Nguyễn Văn Phúc 



TỜ KHAI Y TẾ ĐỐI VỚI KHÁCH LƯU TRÚ 

Đây là tài liệu quan trọng, thông tin của Anh/Chị sẽ giúp cơ quan Y tế liên lạc 

khi cần thiết để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 

 

Họ tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………… 

Năm sinh:……………….Giới tính:………………..Quốc tịch:…..…….……..… 

Số hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp pháp:……………..……..………………… 

Ngày nhập cảnh :……..…/…………/….…… 

Ngày xuất cảnh :…………………………………………………………………… 

Ngày khởi hành đến Huế:……./…../…… Rời Huế ngày …../…..……./……… 

Địa điểm khởi hành:……………………………………………………………… 

Phương tiện đến và rời Huế:….…………………………………………………… 

Dự kiến các điểm tham quan ở Huế :……………………………………………… 

Các tỉnh/ thành phố ở Việt Nam khách đã đến :…………………………………… 

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có đến quốc gia/vùng lãnh thổ nào không? (nếu 

có ghi rõ):…………………..………………………………………………………. 

Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam:……………………………………………………… 

Điện thoại:……………………….Email :………………...……………………….... 

Trong vòng 14 ngày (tính đến thời điểm làm thủ tục lưu trú) Anh/Chị có thấy xuất 

hiện dấu hiệu nào sau đây không ? 

 

Triệu chứng có không Triệu chứng có không 

Sốt   
Đau nhức đầu, khó 

chịu 
  

Ho   Đau mỏi cơ   

Khó thở   Chảy nước mũi   

Đau họng   Nôn/Buồn nôn   

 

Liệt kê tên vắc xin hoặc sinh phẩm y tế đã sử dụng:……………………………… 

Lịch sử phơi nhiễm:  

 

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có: Có Không 

Đã đến các địa điểm vùng có dịch bệnh nCoV   

Tiếp xúc động vật/chợ buôn bán động vật   

Tiếp xúc, trực tiếp chăm sóc người nhiễm bệnh nCoV   

 

Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật, tôi hiểu rằng nếu cung cấp sai 

thông tin có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. 

 

              ………..Ngày……tháng……năm 2020 

 

             Ký tên
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DANH SÁCH THEO DÕI SỨC KHỎE NGƯỜI LƯU TRÚ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Tên đơn vị quản lý: ………………………………………………………………………………………………….. 

stt Họ và Tên 

Ngày/tháng/năm 

sinh 

Quốc 

tịch 

Địa chỉ 

thường trú 

Đã đi từ 

đâu đến 

Huế (ghi 

đầy đủ lịch 

trình từ khi 

nhập cảnh 

tại Việt 

Nam) 

Tình hình sức 

khỏe khi đến (kê 

khai theo mẫu) 

Tình hình sức 

khỏe hiện tại 

Số ngày đã lưu trú tại 

Huế (từ ngày - đến 

ngày) Nam Nữ 

          

          

          

          

 

 

 

Phụ lục 2 
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BIỂU THỐNG KÊ KHÁCH LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN NHẬP CẢNH VÀO THỪA THIÊN HUẾ  

ĐẾN TỪ HOẶC ĐI QUA 31/31 TỈNH, THÀNH PHỐ CỦA TRUNG QUỐC TRONG VÒNG 14 NGÀY QUA 

I. Số khách chuyển đến cơ sở y tế cách ly tuyệt đối : 

STT Tên khách Quốc tịch 

Ngày nhập 

cảnh vào 

Việt Nam 

Tên CSLT đón 

khách 

Ngày nhận 

phòng 

Ngày chuyển đến 

cơ sở y tế 
Ghi chú 

        

        

(Phần ghi chú ghi : Lý do chuyển khách đến cơ sở y tế) 

II. Số khách cách ly tại cơ sở lưu trú du lịch : 

STT Tên khách Quốc tịch 

Ngày nhập 

cảnh vào Việt 

Nam 

Tên CSLT đón khách Ngày nhận phòng Ghi chú 

       

       

(Phần ghi chú ghi : Khách đến từ hoặc đi qua tỉnh/ thành phố nào của Trung Quốc ? Trước đó khách đã lưu trú tại các CSLT nào ?...) 

                                                                             Huế, ngày….. tháng ….. năm 2020 

                                                                         Người lập biểu 

                                                                                       (Kí, ghi rõ họ tên chức vụ) 

Phụ lục 3 
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