Chuyên án an tâm xét nghiệm phòng chống dịch
dành cho người nước ngoài
Nội dung chuyên án
1.Tên gọi chuyên án : "Chuyên án an tâm xét
nghiệm phòng chống dịch dành cho người
nước ngoài"
2.Đối tượng thực thi : Người nước ngoài
(bao gồm người nước ngoài hợp pháp tạm
trú, cư trú và lao động mất tích, kể cả
người nước ngoài quá hạn tạm trú và cư
trú).
3.Phương thức thực thi:
(1)không thu phí (Theo quy định của các
chính phủ địa phương)
(2)không thông báo( bệnh viện y tế sẽ
không thông báo cho Cảnh sát và Cục
di dân điều tra và xử lý; Trường hợp
đã thông báo, sẽ do Cục Di Dân cử
chuyên viên đến hỗ trợ xác nhận thân
phận của đương sự).
(3)không điều tra và xử lý (không bắt
giữ tại các trạm xét nghiệm nhanh và
các trung tâm xét nghiệm).
4.Thời gian thực thi: cho đến ngày Trung
tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung
Ương (gọi tắc là Trung tâm chỉ đạo phòng
chống dịch bệnh) giải toả cảnh báo dịch
bệnh cấp độ 3.
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5.Nội dung tuyên truyền : cho đến ngày Trung
tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh giải toả
cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3, người nước
ngoài bao gồm hợp pháp tạm trú, cư trú ,
lao động mất tích và các đối tượng người
nước ngoài quá hạn tạm trú và cư trú, nếu
xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm
bệnh, chúng tôi khuyến khích anh (chị )
nhanh chóng đến trạm xét nghiệm hoặc cơ
sở y tế tiến hành xét nghiệm, các thông
tin y tế liên quan của những người lao
động mất tích hoặc những người ở quá hạn
tạm trú và cư trú sẽ không bị cảnh sát hoặc
Cục Di Dân điều tra xử lý.Trong thời gian
này, họ sẽ không bị điều tra và xử lý vì
là diện đang điều trị và sàng lọc.
6. Kênh thông tin tuyên truyền về chuyên án:
Sản xuất các văn bản , video tuyên truyền
đa ngôn ngữ và tuyên truyền thông qua
nhiều kênh như trang web chính thức và mạng
xã hội lao động di cư.
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