
  
Kính gửi:  

- Các Phòng, ban, ngành, đơn vị huyện; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- UBND, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch 
Covid-19 các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 
ban hành Quy định tam thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; 

Thực hiện Công văn số 1528/UBND-KGVX ngày 28/10/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện các biện pháp tạm thời “Thích ứng, an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công văn số 4935/SYT-NVYD ngày 

27/10/2021 của Sở Y tế Lạng Sơn về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm 
soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thời hiện Nghị Quyết 128/NQ-CP; 

Công văn số 5338/SYT-NVYD ngày 30/11/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn 
quản lý, cách ly F1 tại nhà phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 5418/SYT-

NVY ngày 06/12/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thời gian cách ly đối với các 
trường hợp F2, quản lý các trường hợp F0 sau khi ra viện. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc hướng dẫn theo dõi F0 sau điều trị, cách ly 
y tế tập trung, cách ly tại nhà đối với F1, theo dõi F2 và trường hợp về từ vùng 
dịch trở về địa phường để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện cụ thể 

như sau: 

1. Quản lý người bệnh F0 khi ra viện, sau điều trị về địa phương 

Sau khi ra viện, người bệnh phải thông báo cho Trạm y tế xã, thị trấn hoặc 
Trung tâm y tế huyện biết về việc mình là người bệnh F0 sau điều trị ra viện về 

địa phương; người bệnh tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, theo dõi thân 
nhiệt tại nhà 2 lần/ngày, nếu thân nhiệt cao hơn 380C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có 

bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám 
và xử trí kịp thời. Yêu cầu tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc 

gần và thực hiện đúng cam kết cách ly tại nhà. 

2. Cách ly đối với F1: thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà tùy 

vào các trường hợp cụ thể sau: 

2.1. Đối với F1 cách ly tập trung  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

Số:          /UBND-VP 

V/v hướng dẫnquản lý F0 sau điều trị, 
cách ly y tế tập trung cách ly tại nhà đối 

với F1, theo dõi cách ly F2 và trường 
hợp về từ vùng dịch để phòng, chống 

dịch COVID-19 
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Thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 14 ngày tính từ lần tiếp xúc 
gần với nguồn lây nhiễm; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 02 

lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly. Sau 
cách ly y tế, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Người cách ly y tế tập 
trung được đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định hiện hành. 

2.2 Đối với F1 cách ly tại nhà   

Thời gian: Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (sau đây gọi chung là cách ly tại 

nhà) 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng người đã được cách ly tập 
trung 07 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi 

sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 

- Đối với F1 là người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, 

người dưới 18 tuổi (trẻ em): được thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc 

cách ly cùng (áp dụng theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 và Công 
văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế) thời gian thực hiện như trên . 

Chính quyền địa phương tổ chức thẩm định, kiểm tra xác nhận nhà ở/nơi lưu trú 

đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định. Trường hợp nhà ở/nơi lưu trú 
không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà thì cách ly y tế tập trung phù hợp. 

- Đối với F1 là các đối tượng khác: có mong muốn cách ly tại nhà cần đảm 

bảo các điều kiện: hộ gia đình cách ly F1 phải ở vị trí độc lập so với gia đình khác, 
trường hợp cả gia đình là F1 hoặc một số trường hợp đặc biệt khác Chính quyền 

địa phương tổ chức thẩm định điều kiện, kiểm tra xác minh báo cáo Ban Chỉ đạo, 
Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện căn cứ tình hình thực tế 
quyết định, thời gian thực hiện như trên. 

3. Cách ly đối với F2  

Tổ chức cách ly F2 tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm Real time RT- 
PCR của F1: 

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 dương tính với 
SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1. 

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 và của F2 đều âm 
tính với SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được 

kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, luôn 
thực hiện 5K. Nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay 
cho cơ quan y tế và Tổ COVID cộng đồng. 

4. Đối với người đi từ địa bàn có dịch (khu vực nguy cơ – cấp độ 3 và khu 
vực nguy cơ rất cao – cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế), người tiếp xúc gần (F1) và 

những người về từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao (TP Hồ Chí Minh, Bình 
Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Giang, Bắc Ninh  . .. ) như sau: 

- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 đủ ngày thứ 14 
(thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của 

cơ quan có thâm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính 
từ thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): 
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Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa 
phương, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và luôn thực 

hiện Thông điệp 5K; Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe thì báo cho cơ quan 
y tế để theo dõi và xử lý theo quy định. 

- Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (hai mũi sau 14 

ngày, thẻ vàng trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ 
quan có thâm quyền cấp): Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ 

ngày về địa phương, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 6 kể từ 
ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 07 ngày tiếp 

theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K. 

- Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly 14 
ngày kể từ ngày về địa phương (trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp xã 
xác định rõ nguy cơ để cách ly tập trung hay cho cách ly tại nhà nếu đáp ứng đủ 

điều kiện) thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 và ngày thứ 13 

kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và 

luôn thực hiện Thông điệp 5K;  

- Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 

18 tuổi (trẻ em) đến/về từ địa bàn có dịch (ở cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc vùng cách ly 
y tế): Thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng. Thực hiện 
cách ly tại nhà 14 ngày, tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực 

hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 02 lần vào ngày thứ 7 và ngày 
thứ 13 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly.  

(có các văn bản Hướng dẫn gửi kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Trung tâm 

Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện nghiêm 
việc quản lý F0 sau điều trị, cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà đối với F1, theo 

dõi cách ly F2 và trường hợp về từ vùng dịch trở về địa phường đảm bảo phòng 
tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng đồng./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Sở Y tế; 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 
- CT, PCT huyện; 
- BCĐ phòng chống dịch Covid19 huyện, xã; 
- C, PCVP; 
- Lưu: VT 

 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

  Nguyễn Duy Anh 
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