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V/v hướng dẫn thực hiện các biện

pháp y tế đối với người tiếp xúc

gần (F1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Văn Bàn, ngày     tháng     năm 2022

Kính gửi:
- UBND các xã, thị trấn;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Các trường THPT số: 1,2,3,4;
- Trường GDNN-GDTX;
- Trường phổ thông DT Nội Trú-THCS;

- Bệnh viện Đa khoa huyện;
- Trạm Y tế các xã, thị trấn.

Thực hiện công văn số 595/SYT-NVY ngày 29/3/2022 của Sở Y tế Lào Cai

V/v hướng dẫn thực hiện các biện pháp Y tế đối với người tiếp xúc gần (F1). Nhằm

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đồng thời duy trì các hoạt động của đời sống

người dân như sản xuất, kinh doanh, học tập của học sinh; các hoạt động quản lý

điều hành, chăm sóc y tế Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn hướng dẫn thực hiện các

biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (Fl) trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

Đối với các trường hợp F1 được phép tiếp tục đi làm, đi học đồng thời phải

chấp hành nghiêm túc các biện pháp y tế sau:

- Bảo đảm biện pháp phòng tránh lây nhiễm: đeo khẩu trang, thường xuyên

khử khuẩn, tránh tiếp xúc gần với người khác, không dùng chung vật dụng trong

sinh hoạt, làm việc, học tập.

- Tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0,

tự thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 vào ngày thứ 5 hoặc khi có triệu chứng của

bệnh (sốt và ho; hoặc có ít nhất 3 trong số các triệu chứng sau: sốt; ho; đau người,

mệt mỏi, ớn lạnh; đau, nhức đầu; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; giảm hoặc

mất khứu giác; giảm hoặc mất vị giác; buồn nôn; nôn; tiêu chảy; khó thở).

- Khi có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 phải báo ngay cho cơ sở Y

tế để được tư vấn, chăm sóc, điều trị và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây

nhiễm theo quy định.



Trên đây là hướng dẫn thực hiện các biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần

(F1) của Trung tâm y tế huyện. 

Nơi nhận:
- Như kinh gửi;
- Lưu VT, KSBT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Mạnh Hùng
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