UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3950 /SYT-NVY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2021

V/v hướng dẫn áp dụng các biện pháp
cách ly điều trị F0, cách ly y tế F1
trong tình hình mới

Kính gửi:
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các
huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ
Y tế về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10
năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
Căn cứ Công văn số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc
ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19;
Căn cứ Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về
việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu
quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang”;
Căn cứ Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc
triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 5845/VPUBND-KGVX ngày 30/10/2021 của UBND
tỉnh về việc triển khai cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu
chứng trong phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Công văn số 6136/VPUBND-KGVX ngày 12/11/2021 của UBND
tỉnh về việc triển khai cách ly y tế một số trường hợp F1 tại nhà trong phòng,
chống dịch COVID-19;
Trước những diễn biến hết sức phức tạp về tình dịch COVID-19 trong
tỉnh thời gian gần đây, nhằm giảm tải tại các cơ sở cách ly tập trung dành nguồn
lực cho điều trị người mắc COVID-19, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, tạo tâm lý
thoải mái cho người được cách ly y tế, đảm bảo lợi ích khi được tiêm vaccine;
Sở Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thị, thành phố và các đơn vị y tế
trong tỉnh áp dụng các biện pháp cách ly điều trị F0, cách ly y tế F1 trong tình
hình mới, với những nội dung sau:
1. Đối với các trường hợp F0
- Triển khai áp dụng cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu
chứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.
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- Cách ly điều trị F0 tại nhà được thực hiện khi đảm bảo các điều kiện tại
khoản 2, Mục II của Kế hoạch số 3161/KH-SYT ngày 03/10/2021 của Sở Y tế
về việc cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu chứng trong
phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu nêu trên
sẽ thực hiện cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo quy
định.
2. Đối với các trường hợp F1
2.1 Định nghĩa người tiếp xúc gần (F1)
Người tiếp xúc gần được định nghĩa là người có tiếp xúc với ca bệnh
COVID-19 được xác định (F0) trong thời kỳ lây truyền của F0, một trong những
trường hợp sau:
- Những người tiếp xúc với F0 trong vòng 2m với thời gian hơn 05 phút
(một lần hay cộng dồn nhiều lần trong ngày);
- Người sống trong cùng nhà với F0;
- Tiếp xúc mặt đối mặt bao gồm ho hoặc nói chuyện trong vòng 1m (trừ
trường hợp có mang khẩu trang bảo vệ và mạng che mặt);
- Tiếp xúc trong vòng 1m với thời gian 01 phút hay hơn dù không tiếp xúc
mặt đối mặt (tình huống không mang khẩu trang).
- Di chuyển cùng xe không gian kín.
* Thời kỳ lây truyền của F0 được xác định như sau:
- Đối với F0 có triệu chứng: Trong khoảng thời gian từ 03 ngày trước khi
khởi phát của F0 cho đến khi F0 được cách ly y tế. Thời điểm khởi phát của ca
bệnh được tính là ngày có triệu chứng bất thường về sức khỏe đầu tiên mà bệnh
nhân cảm nhận được, có thể là một trong các triệu chứng sau: mệt mỏi; chán ăn;
đau người; ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; ho; đau họng...
- Đối với F0 không có triệu chứng:
+ Nếu F0 đã xác định được nguồn lây: Trong khoảng thời gian từ khi F0
tiếp xúc lần đầu với nguồn lây cho đến khi F0 được cách ly y tế.
+ Nếu F0 chưa xác định được nguồn lây: Trong khoảng thời gian 14 ngày
trước khi F0 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính cho đến khi F0
được cách ly y tế.
2.2 Những F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên
Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có
thẩm quyền cấp), trong đó liều cuối cùng đã trên 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm áp dụng cách ly y tế (có giấy
ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19)
Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần
cuối với F0; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực
hiện Thông điệp 5K; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR vào ngày thứ
01 và ngày thứ 07. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-
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CoV-2 thì xử lý theo quy định. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho,
sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử
trí kịp thời.
2.3 Những F1 tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ vàng
trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có
thẩm quyền cấp)
Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần
cuối với F0; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực
hiện Thông điệp 5K; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR vào ngày thứ
01, ngày thứ 07 và ngày thứ 14. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính
với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức
khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để
theo dõi và xử trí kịp thời.
2.4 Những F1 chưa tiêm vaccine phòng COVID-19
Thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày tiếp
xúc lần cuối với F0; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn
thực hiện Thông điệp 5K; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR vào
ngày thứ 01, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Trường hợp có kết quả xét nghiệm
dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.
2.5 Cách ly y tế tại nhà được áp dụng khi đảm bảo các điều kiện tại khoản
3, Mục II của Kế hoạch số 2708/KH-BCĐ về cách ly y tế tại nhà các trường
hợp F1 trong phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh An Giang. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu nêu trên sẽ
thực hiện cách ly y tế tại cơ cở cách ly tập trung theo quy định.
Sở Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện,
thị, thành phố và các đơn vị y tế trong tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện
đúng theo hướng dẫn nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành tỉnh (để biết);
- BGĐ Sở Y tế;
- TT. Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Bệnh viện công lập và tư nhân;
- Lưu: VT, NVY.
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