
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 thực hiện các biện pháp 

cách ly y tế, xét nghiệm đối với 

người đến/về tỉnh từ vùng dịch 

 
 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 4052/UBND-VX ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm đối với người đến/về 

tỉnh từ vùng dịch; 

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ công dân phải áp dụng hình thức cách ly y tế 

tại nhà/nơi lưu trú, xét nghiệm để phát hiện sớm người mắc bệnh, phòng ngừa 

lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn 

trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường rà soát người đến/về địa phương từ các vùng dịch để áp 

dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp: 

- Cách ly tập trung ít nhất 21 ngày đối các trường hợp được xác định là 

người tiếp xúc gần với người mắc, nghi mắc COVID-19 (F1).  

Để đảm bảo an toàn cho khu cách ly tập trung và triển khai nhanh các 

biện pháp phòng, chống dịch thì khi phát hiện F1 tiếp xúc gần với F0 (thành 

viên trong gia đình, bạn bè, cùng ăn uống, sinh hoạt…), các đơn vị cần chuyển 

ngay F1 về khu cách ly điều trị và thực hiện test nhanh kháng nguyên, lấy mẫu 

xét nghiệm RT-PCR và khai thác yếu tố dịch tễ. Chỉ chuyển cách ly tập trung 

đối với F1 khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. 

- Cách ly tại nhà/nơi lưu trú ít nhất 14 ngày đối với các trường hợp đến/về 

Bình Định từ vùng dịch không phải là đối tượng F1. 

2. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp cách ly tại 

nhà/nơi lưu trú vào ngày đầu, ngày thứ 3, ngày thứ 6 và ngày thứ 13 trong thời 

gian cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 2452/SYT-NVY ngày 

08/7/2021. 

3. Tăng cường truyền thông, hướng dẫn người thực hiện cách ly tại 

nhà/nơi lưu trú và gia đình họ về những quy định cần thực hiện trong thời gian 

cách ly tại nhà/nơi lưu trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế Quyết định số 879/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020 về “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng 

chống dịch COVID-19”.  

4. Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác phối 

hợp liên ngành đảm bảo quản lý, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng cách ly tại 

nhà/nơi lưu trú theo quy định; Trạm Y tế cần phân công cụ thể nhân viên y tế 

thực hiện giám sát, theo dõi sức khỏe công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi 
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lưu trú, kịp thời báo cáo để chuyển cách ly tại cơ sở y tế ngay đối với các trường 

hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú có các triệu chứng mệt mỏi, mất khứu giác, vị 

giác, sốt, ho, khó thở…; trước khi công dân hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu 

trú cần rà soát kỹ thông tin về kết quả xét nghiệm, tình hình sức khỏe trong các 

ngày cách ly. 

5. Các đơn vị thực hiện việc báo cáo ngày tình hình cách ly và lấy mẫu 

xét nghiệm cho đối tượng cách ly tại nhà/nơi lưu trú theo mẫu Phụ lục (kèm 

theo) và báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 hàng ngày về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật qua địa chỉ email: khoaksbtnbd@gmail.com trước 15h00 

hàng ngày. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp thông tin trên từ các 

đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước 16h00. 
 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, TX, TP (phối hợp); 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (phối hợp); 

- Trung tâm KSBT (thực hiện);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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