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Số: 2707/CV-BCĐ 

V/v hướng dẫn phân loại nguy cơ và 

áp dụng biện pháp cách ly F1 trong 

phòng chống dịch COVID-19 

An Giang, ngày  02  tháng 9 năm 2021 

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

huyện, thị, thành phố 

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tại buổi 

họp trực tuyến với các Sở, ngành liên quan và các địa phương trong công tác 

phòng chống dịch COVID-19 qua Thông báo số 345/TB-VPUBND ngày 

20/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh 

nhân COVID-19; 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh hướng dẫn phân loại 

nguy cơ và áp dụng biện pháp cách ly F1 trong phòng, chống dịch COVID-19 

với những nội dung sau: 

1. Phân loại nguy cơ của các F1 

- Định nghĩa F1: những người được xác định có tiếp xúc với ca bệnh 

COVID-19 (F0) được gọi tắt là F1. 

1.1 Nguy cơ rất cao: Có một trong các tiêu chí sau: 

- Trực tiếp tiếp xúc; sống cùng gia đình; làm việc cùng phòng trong cơ 

quan; cùng nhóm: du lịch, công tác, vui chơi, buổi liên hoan, cuộc họp; di 

chuyển trên cùng phương tiện (ngồi cùng hàng, trước hoặc sau hai hàng ghế). 

- Trực tiếp tiếp xúc F0 trong khoảng cách dưới 2m và thời gian tiếp xúc 

trực tiếp trên 15 phút. 

- F0 đã lây nhiễm ít nhất  cho 01 F1 khi xét nghiệm tất cả các F1 lần thứ 

01 bằng kỹ thuật PCR với SARS-CoV-2.  

- Thời điểm tiếp xúc, F0 đã có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 như: sốt, 

ho, đau đầu, mất khứu giác,… 

1.2 Nguy cơ cao: Có một trong các tiêu chí sau: 

- Ở cùng thời điểm F0 dương tính, có mang khẩu trang khi tiếp xúc trực 

tiếp nhưng khoảng cách dưới 2m hoặc thời gian trên 15 phút và ngược lại; 

- Người làm việc chung với F0 trong không gian kín: phòng họp máy 

lạnh, đi xe công cộng máy lạnh, phân xưởng kín,… 

1.3 Nguy cơ thấp: Có một trong các tiêu chí sau: 

- Là F1 có mặt trong thời gian điều tra dịch tễ liên quan đến F0 nhưng 

không thuộc nhóm nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. 
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- Không có tiếp xúc trực tiếp với F0 (chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian 

điều tra dịch tễ và không tiếp xúc gần F0: vị trí cách xa hơn 2 m, không gian tiếp 

xúc mở: ngoài trời, có thông khí tốt, không máy lạnh,…). 

- F0 có chỉ số CT  > 30 và sau 24h làm lại PCR cũng có kết quả CT  > 30.  

- Tất cả các F1 cùng nhóm tiếp xúc F0 đều có kết quả xét nghiệm PCR âm 

tính lần 01 với SARS-CoV-2. 

- F1 đã được cách ly tập trung đủ 07 ngày và kết quả xét nghiệm ngày thứ 

07 âm tính với SARS-CoV-2, được chuyển từ cơ sở cách ly tập trung về nhà. 

- F0 đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng 

đã được tiêm trên 14 ngày và dưới 12 tháng tính từ thời điểm tiếp xúc F1. 

- F0 là người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng có giấy xác nhận hay 

ra viện của cơ quan y tế. 

  2. Hướng dẫn cách ly y tế các trường hợp F1 theo nguy cơ 

 2.1 F1 nguy cơ rất cao, nguy cơ cao 

 - Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế tại 

Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc Hướng dẫn cách ly y tế tại 

cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Các trường hợp F1 nguy cơ rất cao và F1 nguy cơ cao được cách ly y tế 

tại cơ sở cách ly tập trung nhưng phải ở khu vực riêng biệt nhau. 

 2.2 F1 nguy cơ thấp 

 - Cách ly y tế tại nhà khi đảm bảo các điều kiện tại khoản 3, Mục II của 

Kế hoạch 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 và 

phải được sự chấp thuận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa 

phương nơi cư trú. 

 - Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu cách ly tại nhà sẽ thực hiện 

cách ly y tế tại cơ cở cách ly tập trung theo quy định. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai 

thực hiện đúng theo hướng dẫn nêu trên. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo); 

- TT. UBMTTQ VN tỉnh; 

- Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- TT. Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Các Bệnh viện trong tỉnh; 

- Phòng Y tế; TTYT huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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