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V/v áp dụng cách ly y tế với những đối
tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1)

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh;
- UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch
COVID-19; Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 về việc Ban hành
“Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”.
Trước tình hình thực tế các ca bệnh tại Quảng Nam và trong giai đoạn thích
ứng trong tình hình mới, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đề nghị về áp dụng biện pháp
cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) như sau:
1. Áp dụng biện pháp cách ly y tế
1.1. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối
cùng tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc có chứng nhận khỏi bệnh trong
vòng 6 tháng:
a, Thời gian cách ly: cách ly y tế tại nhà ít nhất 14 ngày liên tục (kể từ ngày
cuối cùng tiếp xúc với F0 hoặc ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm hoặc ngày
vào khu cách ly nếu không xác định được các mốc thời gian) và tiếp tục tự theo
dõi sức khoẻ 7 ngày.
b, Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: lấy mẫu ít nhất 02 lần (lần 1 vào
ngày cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14). Lấy mẫu xét nghiệm khi có các triệu chứng
nghi ngờ mắc COVID-19.
1.2. Đối với người tiêm chưa đủ liều vắc xin:
a, Thời gian cách ly: cách ly y tế tập trung ít nhất 07 ngày liên tục (kể từ
ngày cuối cùng tiếp xúc với F0 hoặc ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm
được thông báo hoặc ngày vào khu cách ly nếu không xác định được các mốc thời
gian), tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày, tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp
theo.

b, Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: lấy mẫu ít nhất 3 lần (lần 1 vào ngày
cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14). Lấy mẫu xét nghiệm khi có
các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.
1.3. Đối với các trường hợp chưa tiêm vắc xin:
a, Thời gian cách ly: cách ly y tế tập trung ít nhất 14 ngày liên tục (kể từ
ngày cuối cùng tiếp xúc với F0 hoặc ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm
được thông báo hoặc ngày vào khu cách ly nếu không xác định được các mốc thời
gian), tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung.
b, Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: lấy mẫu ít nhất 3 lần (lần 1 vào ngày
cách ly, lần 2 vào thứ 14, lần cuối cùng vào ngày thứ 21). Lấy mẫu xét nghiệm
khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.
Ghi chú:
* Thời gian cách ly y tế tập trung có thể kéo dài hơn khi khu cách ly tập trung
có trường hợp khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. UBND/Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố sẽ quyết định
theo từng tình huống cụ thể
2. Tổ chức thực hiện
2.1. Đối với những trường hợp cách ly tập trung
- Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở, ban ngành, UBND/BCĐ các
huyện/thị xã/thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung được hướng
dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành
Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19;
- Các cơ sở cách ly tập trung:
+ Theo dõi tình hình sức khỏe người cách ly tập trung, kịp thời phát hiện các
triệu chứng cần can thiệp y tế để chuyển tuyến điều trị;
+ Khi xác định ca bệnh dương tính kịp thời thông báo đến tiểu ban điều trị
của tỉnh để điều phối đến các cơ sở điều trị hoặc chuyển người bệnh đến bệnh
viện gần nhất để cấp cứu kịp thời (trong trường hợp nguy kịch);
2.2. Đối với những trường hợp cách ly tại nhà
Đề nghị UBND/BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã chỉ đạo
- Chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm
bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà theo mẫu tại Phụ lục đính kèm. Nếu không đảm
bảo thì chuyển sang cách ly tập trung theo các nhóm nguy cơ cao hoặc nguy cơ.

- Cung cấp cho người cách ly và người ở cùng nhà thông tin (họ tên, số điện
thoại) của cán bộ y tế chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe để liên hệ.
-Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, không để người
được cách ly đi ra khỏi phòng cách ly; giám sát y tế đối với người cách ly trong
thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly;
-Yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly hạn chế tiếp xúc với người
xung quanh, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện nghiêm Thông điệp
5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại
nhà.
- Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà để xử lý
theo quy định.
- Trường hợp cả gia đình người cách ly đều là F1, đề nghị bố trí hỗ trợ cung
cấp thực phẩm, các nhu yếu phẩm và các yêu cầu cần thiết khác đến tận nhà ở/hộ
gia đình của người cách ly.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực
hiện và kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình
triển khai để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa
bàn./.
(Công văn này thay thế Công văn số 3285/SYT-NVY ngày 09/11/2021 của
Sở Y tế)
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