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                  Kính gửi:   

                       - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

                       - UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19;  

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19”; Căn cứ 

Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19, 

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất thực hiện cách ly y tế đối với người tiếp 

xúc với trường hợp mắc Covid-19 (F1, F2) và người hoàn thành điều trị Covid-

19 để kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh, như sau:  

1. Đối với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc Covid-19 (F1): 

a) Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức 

khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm 

quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng 

hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm được xác 

định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19): Thực 

hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly 

tại nhà, nơi lưu trú) 07 ngày và tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo; Xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc xét nghiệm 

bằng kháng nguyên nhanh 02 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào 

ngày thứ 7 kể từ khi được cách ly). 

b) Người chưa tiêm đủ liều vắc xin hoặc tiêm liều cuối cùng chưa đủ 14 

ngày hoặc không có tiền sử mắc Covid-19 trong thời gian 6 tháng (theo tiêu chí 

kể trên): Thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ 

điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú) 14 ngày và tự theo dõi sức khoẻ trong 14 

ngày tiếp theo; Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 

hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 02 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện 

cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14 kể từ khi được cách ly). 



 

Tất cả những người F1 (nêu ở Điểm a hoặc Điểm b kể trên), nếu được 

cách ly tại nhà/nơi lưu trú phải tuân thủ nghiêm các quy định cách ly y tế, không 

ra khỏi khu vực cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như 

những người khác trong suốt thời gian cách ly; khi có dấu hiệu bất thường về 

sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, … thì thông báo ngay 

cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. 

2. Đối với người tiếp xúc gần với trường hợp F1 (F2): 

Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú F2 trong khi chờ kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 của F1. Nếu kết quả xét nghiệm lần 1 của F1 dương tính với 

SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1 và thực hiện cách ly F1 

theo khoản 1 nêu trên. Nếu kết quả xét nghiệm lần 1 của F1 và của F2 (nếu có) 

đều âm tính với SARS-CoV-2 thì F2 được kết thúc việc cách ly và tiếp tục tự 

theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Trong thời gian này, nếu xuất hiện triệu chứng 

nghi ngờ mắc Covid-19 phải thông báo ngay cho Trạm Y tế hoặc qua đường dây 

nóng của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

Công văn này thực hiện thay thế Công văn số 4998/UBND-VXNV ngày 

19/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cách ly y tế đối với người 

tiếp xúc với trường hợp mắc Covid-19 (F1, F2) để kiểm soát dịch trên địa bàn 

tỉnh.   

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố phổ biến, triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm việc quản lý cách ly đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:         CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; (b/c);   
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- BCĐ phòng chống dịch;   
- Các huyện, thành ủy;   
- TTKSBT;   
- Báo NT, Đài PTTH, Cổng TTĐT (đưa tin); 
- VPUB: LĐ, CV;        
- Lưu: VT, VXNV.   NNN 
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