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Kính gửi:   - Trung tâm Y tế huyện; 

         - Phòng Tài chính- Kế hoạch; 

                   - UBND các xã, thị trấn. 

 

              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; Thực hiện Công văn số 958/UBND-KGVX ngày 19/7/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc V/v điều chỉnh thời gian cách ly từ 21 ngày xuống 

14 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.  

           UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, UBND, CBĐ phòng chống 

dịch Covid-19 các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Điều chỉnh thời gian cách ly, xét nghiệm SARS-CoV-2 

- Điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung từ 21 ngày xuống 14 ngày đối  

với các trường  hợp: người  có  tiếp  xúc  gần  với  các  ca  bệnh dương tính SARS-

CoV-2 (F1); các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải cách ly tập trung theo 

quy định của Bộ Y tế. 

- Thời gian lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: 03 lần (vào ngày đầu, ngày 

thứ 7 và ngày thứ 14). 

- Thời gian quản lý sau khi hoàn thành cách ly: tiếp tục theo dõi sức khỏe tại 

nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo sau khi kết thúc cách ly tập trung. 

a) Đối với các trường hợp đang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập 

trung của tỉnh: nếu đã cách ly đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính 02 lần (vào ngày thứ nhất và ngày thứ 14), tiến hành xét nghiệm SARS-

CoV-2 lần 3, nếu kết quả âm tính thì Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

huyện (đối với chuyên gia người nước ngoài, công dân tự nguyện cách ly tại khách 

sạn, nhà khách) ra quyết định kết thúc thời gian cách ly, cho về nơi lưu trú tiếp tục 

theo dõi sức khỏe theo quy định. 

b) Đối với các trường hợp đang thực hiện cách ly chưa đủ 14 ngày: Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện ban hành quyết định điều chỉnh thời gian 

cách ly đủ 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 03 lần (vào ngày đầu, ngày thứ 7 và 

ngày thứ 14). Các kết quả xét nghiệm âm tính cho kết thúc cách ly. 

c) Đối với những trường hợp nhập cảnh thực hiện cách ly từ ngày 14/7/2021 

trở đi: tổ chức thực hiện cách ly tập trung cho các đối tượng nhập cảnh theo Mục 1 

tại Công văn này. 



2. Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế 

huyện, phòng LĐ, TBXH-DT, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở cách ly 

tập trung xác định chi phí liên quan đến quá trình cách ly y tế tại các cơ sở cách ly 

tập trung của huyện, của xã, thị trấn đối với các trường hợp điều chỉnh thời gian 

cách ly nêu trên theo quy định. 

3. UBND huyện giao UBND, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn 

chỉ đạo lực lượng dọn vệ sinh khử khuẩn các khu cách ly tập trung đã hoàn thành 

nhiệm vụ. Thu hồi cơ sở vật chất phòng chống dịch, tổng hợp báo cáo đánh giá công 

tác cách ly tập trung trên địa bàn. Thanh quyết toán các khoản chi phí theo quy định. 

Bàn giao lại cho các nhà trường chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới.  

4. Trung tâm y tế huyện lập phương án khu cách ly tập trung khi có diễn 

biến phức tạp dịch bệnh Covid-19 xảy ra. Chỉ đạo các trạm y tế chuẩn bị phương 

án cách ly F0, F1 theo quy định. Hướng dẫn UBND, BCĐ phòng chống dịch 

Covid-19 các xã thị trấn thực hiện phương án cách ly F1, F2 tại nhà theo quy định. 

 UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND, BCĐ phòng 

chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

     CHỦ TỊCH 

      

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Duy Anh  
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