
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

Số              /BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v thời gian cách ly, thí điểm cách 

ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị 

bệnh nhân COVID-19 
 

 

 

               Kính gửi: 

                                         - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp; 

 - Các Sở, ban, ngành liên quan;             

           - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

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

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế: Công văn số 5599/BYT-MT, 

ngày 14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, 

quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19, Quyết định 3416/QĐ-BYT ngày 

14/7/2021 về việc Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút 

Corona mới (SARS-CoV-2) sửa đổi, bổ sung; Công văn số 3133/UBND-KGVX 

ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 

tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19; 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn 

tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành 

liên quan và địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Việc quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19, Sở Y tế chủ động nghiên 

cứu, triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3416/QĐ-

BYT ngày 14/7/2021. 

2. Điều chỉnh giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các 

đối tượng thuộc diện cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh, đồng thời phải thực 

hiện xét nghiệm ít nhất 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời 

gian cách ly y tế tập trung; tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày 

tiếp theo và thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời 

gian theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú. Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám 

sát cách ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly đảm bảo không để lây 

nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

3. Việc lập danh sách, vận chuyển, tổ chức phân loại nguy cơ đối tượng 

cách ly có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng chống lây nhiễm chéo, khống chế 

dịch bệnh, vì vậy cần lưu ý thêm các nội dung sau:  

- Khi phát hiện F0, phải tổ chức điều tra, truy vết thật nhanh người tiếp xúc 

gần, lập danh sách đầy đủ địa chỉ nhà, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân; tên và số 

điện thoại của người nhà khi cần báo tin tất cả người tiếp xúc gần và phân loại  

KHẨN 



theo nhóm có nguy cơ cao và nguy cơ để lên phương án cách ly phù hợp. Tốt 

nhất nên thiết lập cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho người tiếp xúc gần 

(những người sống trong cùng hộ gia đình, sống cùng nhà, cùng phòng ở, cùng 

phòng làm việc) vì những người này có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn các đối 

tượng cách ly tập trung khác. Trong trường hợp không có cơ sở cách ly riêng thì 

trong cơ sở cách ly tập trung cần bố trí phân khu cách ly dành riêng cho những 

người tiếp xúc gần. 

- Trong công tác vận chuyển F1 đến khu cách ly tập trung phải bố trí xe vận 

chuyển theo từng nhóm nguy cơ để hạn chế lây chéo trong lúc vận chuyển. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ Y tế;  

- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;  

- CT và các PCT.UBND tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo TU, Ban Dân vận TU;  

- Các Ban đảng, Đảng ủy trực thuộc TU;  

- Phó CVP. UBND tỉnh (Ch); 

- Cơ quan báo, đài; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT TRƯỞNG BAN 

PHÓ BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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