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

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY   Bình Định, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v hướng dẫn thực hiện cách ly 

và lấy mẫu xét nghiệm cho công dân 

để phòng, chống dịch COVID-19  

 
 

 

Kính gửi: 

- Các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị 

bệnh nhân COVID-19; Công văn số 4298/UBND-VX ngày 19/7/2021 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về giảm thời gian cách ly, 

thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19; Kế 

hoạch số 76/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức tiếp 

nhận, cách ly công dân Bình Định từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh (đính 

kèm); Sở Y tế hướng dẫn việc thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với 

người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế như sau: 

1. Cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 và người nhập cảnh (trừ 

các trường hợp theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và của Bộ Y tế) như sau: 

- Thực hiện cách ly y tế tập trung ít nhất 14 ngày; lấy mẫu xét nghiệm vào 

ngày đầu, ngày thứ 4, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Sau khi hoàn thành cách ly tập 

trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo. 

- Riêng đối với các công dân đang sinh sống/làm việc tại Thành phố Hồ 

Chí Minh được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh:  

+ Thực hiện cách ly tập trung ít nhất 07 ngày; lấy mẫu xét nghiệm vào 

ngày đầu, ngày thứ 4 và ngày thứ 7.  

+ Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 

07 ngày; lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 kể từ ngày cách ly tại nhà/nơi lưu 

trú. 

+ Khi hết thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú cần tiếp tục theo dõi sức 

khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo. 

2. Cách ly tại nhà/nơi lưu trú đối với người từ vùng dịch đến/về tỉnh 

(không phải F1) như sau: 

- Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú ít nhất 14 ngày, lấy mẫu xét 

nghiệm vào ngày đầu, ngày thứ 4, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; 
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- Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo. 

Đề nghị công dân khi thực hiện các biện pháp cách ly y tế/tự theo dõi sức khỏe 

tại nhà/nơi lưu trú, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (mệt mỏi, mất 

vị giác, mất khứu giác, sốt, ho, khó thở,…) cần thông báo ngay cho cơ quan y tế 

địa phương để được khám, tư vấn, hướng dẫn điều trị kịp thời; đảm bảo công tác 

phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 

3. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm RT-PCR (ưu tiên lấy mẫu gộp) 

hoặc xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 theo từng tình 

huống cụ thể. 

Sau khi thực hiện xét nghiệm nếu có kết quả dương tính thì khẩn trương 

xử lý như ca nghi nhiễm COVID-19 theo quy định. 

Công văn này thay thế các văn bản sau đây của Sở Y tế: Công văn số 

2380/SYT-NVY ngày 05/7/2021 về việc hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-

CoV-2 đối với các trường hợp F1; Công văn số 2409/SYT-NVY ngày 06/7/2021 

về việc bổ sung lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp F1 tại thị 

xã Hoài Nhơn; Công văn số 2452/SYT-NVY ngày 08/7/2021 về việc hướng dẫn 

thực hiện xét nghiệm đối với người đến/về tỉnh từ vùng dịch. 
 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, Tx, Tp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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