UBND TỈNH HÀ TĨNH
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V/v thực hiện cách ly y tế đối với
trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc
xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
Thực hiện Văn bản số 8533/UBND-VX1 ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh
và Văn bản 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; Sở Y tế
đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện các nội
dung sau:
1. Về việc cách ly y tế đối với trường hợp F1:
a) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh 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, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và
không quá 06 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy ra viện/giấy xác nhận
khỏi bệnh COVID-19) trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm được xác định là
đối tượng F1):
- Thực hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách
ly tại nhà, nơi lưu trú), tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo; trong thời
gian tự theo dõi sức khỏe phải tuân thủ 5K, nếu 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.
- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RTPCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 02 lần (lần 1 khi bắt đầu thực
hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7).
b) Đối với người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa được tiêm vắc xin phòng
COVID-19:
- Thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách
ly tại nhà, nơi lưu trú) hoặc cách ly y tế tập trung; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe
trong 14 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú, trong thời gian tự theo dõi sức khỏe phải
tuân thủ 5K, nếu 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.

- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RTPCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 03 lần (lần 1 khi bắt đầu thực
hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 bắt buộc bằng phương pháp RT-PCR vào
ngày thứ 14).
2. Về điều kiện cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú:
- Thực hiện theo Văn bản số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế và
hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 2463/SYT-NVY ngày 19/7/2021 về việc
giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân
COVID-19.
- Đối với các trường hợp F1 hoặc người từ vùng có dịch đến/về địa phương
thuộc diện cách ly tại nhà, nơi lưu trú nhưng không đảm bảo đủ điều kiện cách ly
tại nhà, nơi lưu trú thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách
nhiệm bố trí địa điểm cách ly tập trung đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng
chống dịch. Thời gian cách ly, tần suất xét nghiệm áp dụng như quy định cách ly
tại nhà, nơi lưu trú theo từng đối tượng cách ly.
3. Việc kiểm tra và công nhận Chứng nhận tiêm chủng, Chứng nhận đã
khỏi bệnh COVID-19 thực hiện theo quy định hiện hành.
4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện
nghiêm việc quản lý, giám sát, kiểm tra việc cách ly y tế đối với F1; đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng
đồng.
5. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tăng cường hướng dẫn, kiểm tra,
giám sát việc cách ly y tế đối với F1 đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID19; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và báo cáo Sở Y
tế kịp thời./.
Nơi nhận:
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- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
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