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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hướng dẫn cách ly y tế và
theo dõi sức khỏe phòng, chống
dịch Covid-19 cho đối tượng F1,
F2 và F3
Kính gửi: Các đơn vị trong ngành Y tế.
Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế về
việc Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 5599/BYT-MT ngày 14 tháng 7 năm 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 Thông báo số 245/TB-VPUB ngày 16/7/2021 của Văn phòng UBND
tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp Thường trực
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các biện
pháp cách ly phòng chống dịch Covid-19 và theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp
F1, F2 và F3 như sau:
1. Đối với trường hợp F1 (là người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định):
Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh
xác định và xét nghiệm SARS-CoV-2 (PCR) lần 1 vào ngày đầu tiên, lần thứ 2 sau 03
ngày, lần thứ 3 sau 7 ngày và lần thứ 4 vào ngày thứ 13.
Trong 04 lần xét nghiệm, nếu kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2 thì xử
lý như ca bệnh xác định, nếu âm tính thì xét nghiệm đủ 04 lần và kết thúc cách ly.
Sau cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14
ngày tiếp theo để kiểm soát dịch và xét nghiệm SARS-CoV-2 (PCR) thêm 2 lần, vào
ngày thứ 7 và thứ 14. Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát y tế sau cách ly, đảm
bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Trong trường hợp phát hiện F1 muộn: sau 03 ngày có tiếp xúc gần với F0 mới
được phát hiện và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 thì các trường hợp này Trung
tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thống nhất
hướng xử lý áp dụng biện pháp cách ly F2 phù hợp từng trường hợp cụ thể.
2. Đối với trường hợp F2 (là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần):
Tạm thời cách ly tại nhà/nơi lưu trú và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ
Y tế và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cá nhân tự theo dõi sức khỏe
trong khi chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 (PCR) của F1:
- Nếu kết quả của F1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp F2 lên thành
F1 và thực hiện biện pháp cách ly tập trung.

- Nếu kết quả của F1 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 thì F2 chuyển sang biện
pháp tự theo dõi sức khỏe, khi đó Trung tâm Y tế huyện, thành phố đề nghị Ủy ban
nhân dân xã/phường thu hồi quyết định cách ly tại nhà.
- Nếu F1 phát hiện muộn và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vẫn phải tiếp
tục cách ly tại nhà đối với người F2, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
3. Đối với trường hợp F3 (là người tiếp xúc với F2):
Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và
các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2
(PCR) của F1 và tình trạng cách ly của F2 để tiếp tục áp dụng các biện pháp thích hợp:
- Nếu F2 hết cách ly tại nhà thì F3 chuyển sang sinh hoạt và làm việc bình
thường, đồng thời thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các biện pháp
phòng chống dịch theo quy định.
- Nếu F2 chuyển sang F1 thì F3 chuyển cấp lên F2 lúc này áp dụng các hướng
dẫn cách ly y tế như F2 nêu trên tại Khoản 2.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện đúng quy
định về thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung
và xét nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19./
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (BC);
- CT và các PCT tỉnh (BC);
- Thành viên BCĐ PC dịch tỉnh (BC);
- UBND huyện, thành phố (phối hợp);
- Thành viên BCĐ PC dịch huyện, tp (phối hợp);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thề (để biết);
- BĐH các Khu cách ly tập trung tỉnh (phối hợp);
- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận (phối hợp);
- GĐ & các PGĐ;
- Lưu: VT, KSBTN, XN.
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