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Số:            /SYT-NVY 

V/v giảm thời gian cách ly, thí điểm 

cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều 

trị bệnh nhân COVID-19, thực hiện 

giãn cách xã hội 

An Giang, ngày        tháng 07 năm 2021 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

huyện, thị, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/07/2021 của Bộ Y tế; 

Công văn số 704/UBND-KGVX ngày 14/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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 694/UBND-KGVX ngày 14/07/2021 của 

Ủy ban nhân tỉnh về việc tăng cường thực hiện cách ly xã hội trên phạm vị toàn 

tỉnh An Giang. Sở Y tế thông báo một số nội dung sau: 

1. Về thời gian cách ly y tế: 

Giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng 

F1, người về từ vùng thực hiện Chỉ thị 16 và người nhập cảnh (trừ trường hợp 

người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách 

ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

và của Bộ Y tế), tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp 

theo. 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. Đối với người đang thực hiện cách ly từ trước ngày 

14/07/2021 (ngày ban hành Công văn số 5599/BYT-MT) tiếp tục thực hiện 

cách ly đủ 21 ngày. 

2. Về quản lý điều trị:  

- Với các bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng đang được chăm sóc, 

điều trị tại các cơ sở y tế: có thể cho xuất viện vào ngày thứ 10 khi có kết quả xét 

nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc có kết quả dương tính nhưng tải lượng vi 

rút thấp (giá trị CT ≥ 30) với 2 mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 

giờ), sau đó tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày.  

- Với ca bệnh phát hiện tại cộng đồng (kết quả xét nghiệm bằng phương 

pháp RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2) không có triệu chứng lâm sàng: 

nếu có tải lượng vi rút thấp (giá trị CT ≥ 30) thì đưa vào cơ sở y tế cách ly và 

theo dõi, sau 24 giờ làm lại xét nghiệm nếu tiếp tục có tải lượng vi rút thấp (giá 

trị CT ≥ 30) hoặc kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì cho bệnh nhân xuất viện 

và thực hiện cách ly tại nhà. 
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- Đối với người bệnh đã đủ tiêu chuẩn xuất viện theo quy định của Bộ Y 

tế và trong thời gian tự theo dõi tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, nếu có tái dương 

tính thì không cần cách ly điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và không cần 

thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý ổ dịch. Các trường hợp này cần tiếp tục 

được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, nếu xuất hiện triệu chứng thì liên hệ ngay 

với cơ sở y tế để được hướng dẫn. 

3. Về thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà:  

Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị, thành phố 

nghiên cứu hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế về cách ly y tế tại nhà trong phòng, 

chống dịch COVID-19 cho đối tượng F1 (gửi kèm theo), căn cứ vào tình hình 

thực tế tại địa phương lựa chọn nơi làm thí điểm cách ly tại nhà đối với các 

trường hợp F1, chịu trách nhiệm hướng dẫn quản lý, giám sát người được cách 

ly theo quy định.  

4. Thực hiện giãn cách xã hội theo Công văn 694/UBND-KGVX ngày 

14/07/2021 của UBND tỉnh: 

 - Người ngoài tỉnh đang làm việc, học tập tại An Giang thường xuyên 

qua lại giữa hai tỉnh: bắt buộc ở lại An Giang trong thời gian này đến khi có 

thông báo mới. Nếu chưa sắp xếp ở lại được, thì ở lại địa phương cho đến khi có 

thông báo mới, trường hợp đặc biệt cần xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh. 

- Những người tham gia các đoàn kiểm tra, công tác từ ngoài tỉnh đến làm 

việc tại các địa bàn trong tỉnh An Giang theo quyết định của cơ quan thẩm 

quyền, phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 03 ngày hoặc có 

giấy chứng nhận đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19. Nếu không có xét 

nghiệm PCR thì được test nhanh trước khi vào An Giang. Trường hợp làm việc 

tại An Giang qua 03 ngày, phải được xét nghiệm PCR. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, tổ 

chức, xí nghiệp, công ty,… đi, về giữa các địa bàn trong tỉnh phải có giấy xác 

nhận của đơn vị chủ quản và xuất trình thẻ khi qua các trạm kiểm soát. Trường 

hợp cần thiết đi ra từ các khu vực đang thực hiện phong tỏa, phải được xét 

nghiệm test nhanh hoặc PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.  

Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.UBND tỉnh; 

- VP.UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các Bệnh viện trong tỉnh; 

- TT. Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT huyện, thị,thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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