
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BCĐ PCD COVID-19 
 

 Số:           /CV-BCĐ 
V/v áp dung các biện pháp 

cách ly y tế để phòng chống 

dịch COVID-19 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Phú Yên, ngày     tháng 7 năm 2021 

  

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh;  

- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;  

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

 
 

Trước tình hình dịch COVID-19 trong nước ngày càng diễn biến phức tạp, 

khó lường, số lượng ca mắc mới trong tỉnh và trên phạm vi cả nước không ngưng 

tăng cao; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, áp dụng các biện pháp cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 

19/7/2021, cụ thể như sau:  

1. Cách ly tại cơ sở y tế  

Đối với các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc 

COVID19 hoặc các trường hợp có yếu tố dịch tễ VÀ có các triệu chứng như: sốt, 

ho, khó thở, mất vị giác…  

2. Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày kể từ ngày cuối 

tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và 

ngày thứ 13 

Đối với các trường hợp trong vòng 14 ngày có tiếp xúc gần với trường hợp 

xác định mắc COVID-19 (F1) (trừ các trường hợp F1 được cơ quan có thẩm 

quyền cho phép cách ly tại nhà); các trường hợp không tuân thủ nghiêm túc việc 

cách ly tại nhà/nơi lưu trú.  

3. Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 14 ngày kể từ ngày cuối tiếp 

xúc/rời khỏi địa điểm nguy cơ đối với: 

- Các trường hợp F1 được cơ quan có thẩm quyền cho phép cách ly tại nhà, 

lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13. 

- Các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2), lấy mẫu xét nghiệm 

theo chỉ định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương;  

- Các trường hợp rời khu vực có dịch đang bị cách ly/phong tỏa; các khu 

vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, lấy mẫu tối thiểu 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và 

ngày thứ 13. 

- Các trường hợp đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo các 

Thông báo khẩn của Bộ Y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 địa phương; 
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- Các trường hợp ngay sau kết thúc cách ly điều trị COVID-19. 

 4. Tự theo dõi sức khỏe tối thiểu 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm khi có 

yếu tố nghi ngờ, theo chỉ định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

các cấp đối với: 

- Các trường hợp có đi qua các địa phương có dịch (nhưng không thuộc các 

đối tượng nêu trên) 

- Các trường hợp ngay sau kết thúc cách ly tập trung.  

 5. Riêng đối với tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh:  

- Áp dụng cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày về địa phương; 

- Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo; 

- Lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày 

thứ 13. 

Trong quá trình cách ly, nếu có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị 

giác … cần liên lạc ngay với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đường dây 

nóng Sở Y tế theo số 0963.391.414/đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật theo số 0834.291.679 để được tư vấn trước khi đến các cơ sở khám, chữa 

bệnh.  

Nhận được công văn này, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn 

thể chính trị-xã hội khẩn trương chỉ đạo thực hiện. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT. Tỉnh Ủy (báo cáo);  

- UBND tỉnh (b/cáo);  

- Đ/c Trần Hữu Thế - CT UBND tỉnh,  

  Trưởng BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (b/cáo);  

- Đ/c Đào Mỹ-PCT UBND tỉnh, Phó trưởng ban     

   thường trực BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (b/cáo);  

- TV BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (ph/hợp)  

- LĐ SYT;  

- Các CQ thông tin đại chúng (đưa tin);  

- Các đơn vị y tế trực thuộc (thực hiện);  

- Website ngành;  

- Lưu: VT, NVY. 
 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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