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Kính gửi:  

- BCĐ PC dịch COVID-19 các huyện, thị, thành;  

- Phòng y tế các huyện, thị, thành; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành; 

- Các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

 Hiện nay, việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F2 

vẫn chưa được triển khai thống nhất ở một số địa phương, đơn vị. Có rất nhiều trường 

hợp F2 đủ điều kiện kết thúc áp dụng biện pháp cách ly trước thời gian quy định (14 

ngày) nhưng vẫn bị cách ly đến hết 14 ngày.  

Thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BYT, ngày 30/7/2021, của Bộ Y tế ban hành 

“Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” và căn cứ diễn biến tình 

hình dịch bệnh trên địa bàn, Sở Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị thống nhất thực 

hiện như sau: 

1. F2 là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ 

khi F1 có khả năng lây nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế. 

2. Tổ chức cách ly F2 tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm Real time 

RTPCR của F1:  

2.1. 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.  

2.2. Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 2 của F1 âm tính và F2 có 

kết quả xét nghiệm (test nhanh hoặc PCR gộp mẫu) âm tính: F2 được kết thúc cách ly 

y tế tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng 

nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan y tế và Tổ COVID cộng đồng.  

Lưu ý: trường hợp F2 đủ điều kiện và đã được kết thúc cách ly trước 14 ngày, 

nhưng sau đó F1 trở thành F0 ở những lần xét nghiệm sau thì F2 này cũng không trở 

thành F1, không phải cách ly y tế.    

Trân trọng đề nghị BCĐ PC dịch COVID-19 các huyện, thị, thành phố phối hợp 

chỉ đạo thực hiện thống nhất./.  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- BCĐ PC COVID-19 của tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ SYT (để báo cáo); 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN (Na). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Lê Quang Thọ 
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