
 

 

UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ Y TẾ 

Số:                /SYT-NVY 

V/v hướng dẫn thực hiện Công văn 
số 5022/TTCH-SYT ngày 

16/10/2021 của Trung tâm Chỉ huy 
phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày          tháng          năm 2021 

 

 Kính gửi: 

- UBND các huyện, Thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập, 

        tỉnh Nghệ An. 

 

Thực hiện Công văn số 5022/TTCH-SYT ngày 16/10/2021 của Trung tâm 

Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên 

môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. 

Trong quá trình triển khai đã ghi nhận một số vướng mắc, để thống nhất triển khai 

thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-

19 tỉnh. Sở Y tế hướng dẫn như sau: 

1. Về công tác xét nghiệm đối với các trường hợp công dân áp dụng thực 

hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú theo 

hướng dẫn tại Công văn số 5022/TTCH-SYT ngày 16/10/2021 của Trung tâm Chỉ 

huy tỉnh: Ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu đơn hoặc gộp 

mẫu) để kịp thời đánh giá tình trạng yếu tố nguy cơ hoặc thực hiện RT-PCR (mẫu 

gộp). 

2. Làm rõ nội dung tại Công văn số 5022/TTCH-SYT ngày 16/10/2021 của 

Trung tâm Chỉ huy tỉnh: Mục “3. Cách ly y tế” trong tiểu mục a), tại gạch đầu 

dòng thứ 3 “- người chưa tiêm” điều chỉnh câu cuối là “Tiếp tục lấy mẫu xét 

nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn (hoặc RT-PCR mẫu gộp vào ngày thứ 7 kể 

từ ngày thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.” . 

3. Thực hiện cách ly y tế đối với các F1, F2 như sau: 

a) Đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1): 

- Cách ly tập trung ít nhất 14 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly, Xét nghiệm 

RT-PCR (mẫu gộp) ít nhất 03 lần vào ngày đầu; ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong 

thời gian cách ly tập trung (tất cả các lần xét nghiệm đều theo hình thức gộp mẫu, 

lần xét nghiệm đầu tiên lấy mẫu đơn). 



- Tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 14 ngày (kể từ ngày có Quyết 

định hoàn thành cách ly tập trung), lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu 

đơn (hoặc RT-PCR mẫu gộp) vào ngày thứ 7 kể từ ngày thực hiện cách ly tại nhà, 

nơi lưu trú. 

b) Đối với các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2): Yêu cầu 

cách ly tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 

(F1): 

- Nếu kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 (F1) dương tính 

với SARS-CoV-2, Tổ chức cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm như F1. 

- Nếu kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 (F1) âm tính với 

SARS-CoV-2 thì người tiếp xúc vòng 2 (F2) được kết thúc việc cách ly. 

Lưu ý: Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người 

dưới 18 tuổi (trẻ em); Thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- BCĐ PC dịch COVID-19 các huyện, thành phố, 
thị xã (để chỉ đạo); 
- Lãnh đạo Sở (b/c); 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
Trần Minh Tuệ 
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