
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

Số:            /SYT-NVY 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày        tháng  11  năm 2021 

V/v hướng dẫn công tác giám sát, 

tổ chức xét nghiệm, cách ly, 

theo dõi sức khỏe phòng,  

chống dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc 

triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Công văn số 

7148/UBND-VX ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về việc giao Sở Y tế hướng dẫn 

công tác giám sát, tổ chức xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe để phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế,  

Sở Y tế hướng dẫn triển khai giám sát, tổ chức xét nghiệm, cách ly, theo dõi 

sức khỏe để phòng, chống dịch COVID-19 như sau: 

1. Về đánh giá cấp độ dịch: 

UBND các huyện, thị, thành phố đánh giá cấp độ dịch theo từng cấp (từ cấp 

xã; đối với những xã, phường, thị trấn có dịch thực hiện đánh giá quy mô nhỏ nhất 

có thể là theo khu vực, thôn) để áp dụng các biện pháp y tế, hành chính phù hợp. 

2. Về công tác xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe: 

- Các cấp chính quyền địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng và các đơn vị 

liên quan tiếp tục thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố 

có số ca mắc COVID-19 cao (đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 

Dương, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa…); tăng cường, chủ 

động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là các địa phương 

có người về từ các địa bàn trên và các địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3, 4, các 

trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo 

dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19. Tích cực phát huy 

vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt Tổ COVID-19 cộng đồng trong giám sát, 

xét nghiệm, theo dõi y tế. 

- Tiếp tục xử lý theo quy định các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương 

tính với SARS-CoV-2. Trong đó, căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương và 

“Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà” của Bộ Y tế tại 

Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 để đề xuất việc thực hiện cách ly 

người nhiễm COVID-19 tại nhà, Sở Y tế sẽ phối hợp với địa phương để triển khai 

phương án cách ly người nhiễm COVID-19 tại nhà được an toàn và hiệu quả. 

- Rà soát và thiết lập, kiện toàn các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác 

chăm sóc sức khoẻ và phòng, chống dịch cho người dân theo Quyết định số 

4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế; hoàn thiện Kế hoạch cung cấp ô xy y 
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tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn đảm bảo đáp ứng nhu cầu ô xy y tế tại địa 

phương khi có dịch xảy ra. 

- Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, không yêu 

cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn quản lý. 

- Về tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe: Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ 

lục kèm theo.  

Khi thực hiện xét nghiệm sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-

2 đối với các trường hợp đi từ vùng dịch về, cách ly tại nhà/nơi lưu trú, tự theo dõi 

sức khỏe; chỉ chỉ định xét nghiệm RT-PCR đối với những trường hợp thật sự cần 

thiết để xác lập chẩn đoán đối với các trường hợp nêu trên. 

3. Về công tác phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh:  

- Thực hiện nghiêm việc tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao 

động: (i) xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, 

đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ; (ii) xét 

nghiệm khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất; (iii) xét nghiệm ngẫu nhiên người lao động 

có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp 

gộp mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR khi xét 

nghiệm định kỳ, sàng lọc. 

- Trên cơ sở tình hình thực tế và cấp độ dịch trên địa bàn, các địa phương chủ 

động quyết định cụ thể về: tần suất, tỷ lệ xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao 

động có nguy cơ lây nhiễm cao; phương án tổ chức lưu trú tập trung, cách ly và tổ 

chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao động.  

- Không áp dụng các nội dung có liên quan đến tần suất, tỷ lệ xét nghiệm, 

phương án lưu trú tập trung, cách ly, tổ chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao động 

tại các văn bản số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021, 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021, 

6666/BYTMT ngày 16/8/2021, 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế. 
 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Công thương; 

- Ban QL Khu kinh tế tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm KSBT; 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- TTYT các huyện, TX, TP (thực hiện); 

- Các phòng, Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 



Phụ lục 

HƢỚNG DẪN CÁCH LY, THEO DÕI SỨC KHỎE, XÉT NGHIỆM  

ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG HỢP CÓ NGUY CƠ CAO ĐẾN/VỀ TỈNH TỪ ĐỊA BÀN CÓ DỊCH 

 

Đối tƣợng Cách ly tập trung Cách ly tại nhà/ 

nơi lƣu trú 

Tự theo dõi sức khoẻ 

tại nhà/nơi lƣu trú 

Thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 

Yêu cầu 

- 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) 

- Đã khỏi bệnh COVID-

19 trong vòng 6 tháng 

tính đến thời điểm về địa 

phương (có giấy ra 

viện/giấy xác nhận khỏi 

bệnh COVID-19) 

  
07 ngày kể từ ngày 

đến/về địa phương 
Ngày thứ nhất 

- Nghiêm túc thực hiện 

Thông điệp 5K; 

- Thông báo ngay cho 

cơ quan y tế nếu có dấu 

hiệu bất thường về sức 

khỏe như ho, sốt, khó 

thở, đau rát họng, mất 

vị giác để theo dõi và 

xử trí theo quy định. 

Chưa đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 (thẻ 

vàng trên Sổ Sức khoẻ 

điện tử hoặc giấy chứng 

nhận tiêm chủng của cơ 

quan có thẩm quyền cấp) 

 
07 ngày kể từ ngày 

đến/về địa phương 
07 ngày tiếp theo 

Ngày thứ nhất, ngày thứ 7 

kể từ ngày về địa phương 

Chưa được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 

Áp dụng hình thức cách ly tập trung 

HOẶC cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 

ngày kể từ ngày về địa phương 

14 ngày tiếp theo 

Ngày thứ nhất, ngày thứ 7, 

ngày thứ 14 kể từ ngày về 

địa phương 

 



     SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TTYT HOÀI NHƠN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

TỜ KHAI Y TẾ 

Trường hợp liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  

do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) 

 

▪ Họ tên: ...............................................Năm sinh...................Giới tính:............. 

▪ Số hộ chiếu hoặc CMND: .............................................................................. 

▪ Nghề nghiệp……………………Nơi công tác, học tập………………………… 

Địa chỉ nơi ở trước khi về: số nhà, thôn/khu phố……………………Xã/phường/thị 

trấn……………….…Huyện/thị xã/thành phố:……..…….….Tỉnh/thành…..…….…….. 

Địa chỉ nơi ở trước khi về: số nhà, thôn/khu phố……………………Xã/phường/thị 

trấn……………….…Huyện/thị xã/thành phố:……..…….….Tỉnh/thành…..…….…….. 

Điện thoại liên  lạc: ……………………….. Email: …………………………….. 

Ngày về địa phương lưu trú: ……………………………………………………. 

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có đến tỉnh/thành phố nào không? (nếu có ghi 

rõ): …………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………….…………… 

Trong vòng 14 ngày Anh/Chị có thấy xuất hiện dấu hiệu nào sau đây không? 

a. Sốt đột ngột >38°c  Có  Không  

b. Ho:  Có  Không  

c. Khó thở:  Có  Không  

d. Các triệu chứng khác  Có  Không  

Tiền sử dịch tễ: Trong vòng 14 ngày trước ANH (CHỊ) có: 

a. Sống/đi/đến vùng xác định có trường hợp mắc bệnh nCoV không? 

 Có    Không   Không biết 

Nếu có ghi rõ xã, phường có ca bệnh: …………………..……………………………………… 

b. Chăm sóc trường hợp xác định, hoặc nghi ngờ mắc bệnh nCoV không? 

 Có    Không   Không biết 

c. Sống, làm việc cùng trường hợp xác định hoặc nghi ngờ mắc bệnh nCoV không? 

 Có    Không   Không biết 

d. Ngồi gần trên cùng chuyến xe/tàu/máy bay ... với trường hợp xác định hoặc nghi ngờ 

mắc bệnh nCoV không? 

 Có    Không   Không biết 

e. Tiếp xúc trực tiếp với trường hợp xác định hoặc nghi ngờ mắc bệnh nCoV không? 

 Có    Không   Không biết 

f. Có làm việc trong các cơ sở y tế?   Có        Không    Không biết 

g. Tiền sử dịch tễ khác (nếu có, ghi rõ)…………………………………………………………... 

Tình trạng sức khỏe hiện tại : 
a. Sốt đột ngột >38°c  Có  Không  

b. Ho:  Có  Không  

c. Khó thở:  Có  Không  

d. Các triệu chứng khác  Có  Không  

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 2021  

              Cá nhân khai báo 
 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
  


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T08:03:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<vanphong@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T08:03:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<vanphong@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T08:03:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<vanphong@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-11-15T06:43:20+0700


		2021-11-15T07:59:50+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T08:04:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<vanphong@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




