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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVYD 
V/v thực hiện cách ly và xét nghiệm 

cho các trường hợp các bệnh nhân 

COVID-19 sau khi ra viện, các 

trường hợp tiếp xúc gần 

  

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 6  năm 2021 

                           

Kính gửi:  

 - UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 4352/CV-BCĐ ngày 04/6/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh về việc thực hiện cách ly tập trung đối 

với bệnh nhân COVID-19 sau khi ra viện. 

Để chủ động và quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng trước 

sự diễn biến phức tạp của chủng vi rút mới, có những ca tái dương tính và những ca 

F1 trở thành F0.  

Sở Y tế đề nghị UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành 

phố và yêu cầu các đơn vị y tế khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, 

thành phố 

- Khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ các trường hợp là bệnh nhân 

COVID-19 về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh 

Phúc hoặc các các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 khác. 

- Rà soát những trường hợp tiếp xúc gần của các bệnh nhân trên (gồm toàn 

bộ người trong gia đình và người ngoài gia đình (nếu có)). 

- Áp dụng ngay biện pháp cách ly tập trung các trường hợp trên tại các Khu 

cách ly tập trung của địa phương cho đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng ra viện và 

xét nghiệm theo quy định. 

- Đối với các trường hợp bệnh nhân ra viện từ ngày 04/6/2021, thực hiện 

cách ly tập trung 14 ngày tại các Khu cách cách ly tập trung của địa phương và xét 

nghiệm theo quy định. 

HỎA TỐC 
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- Đây là những trường hợp có nguy cơ cao do vậy, yêu cầu cách ly mỗi 

người một phòng. 

- Thực hiện ngay việc lấy mẫu, làm xét nghiệm đối với các trường hợp 

bệnh nhân đã ra viện trên, các trường hợp tiếp xúc gần của các bệnh nhân nêu 

trên và có kết quả xét nghiệm trước 6h00’ ngày 05/6/2021. 

- Nếu các trường hợp bệnh nhân trên có kết quả âm tính thì tiếp tục thực hiện 

việc cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của địa phương. Nếu các trường hợp tiếp 

xúc gần có kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định. 

- Quản lý, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp bệnh nhân 

trên cho đến khi có kết quả xét nghiệm. 

  2. Trung  tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, 

thành phố 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Y tế 

cấp huyện thực hiện điểu tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với các trường 

hợp bệnh nhân nêu trên và các trường hợp có tiếp xúc gần với những trường hợp 

bệnh nhân trên. 

  - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 

cấp huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong chuyên môn. 

  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị xét 

nghiệm trong việc phân bổ điều tiết mẫu xét nghiệm cho các trường hợp trên để 

đảm bảo việc lấy mẫu và xét nghiệm có kết quả trước 6h00’ ngày 05/6/2021. 

Đề nghị UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố và 

yêu cầu các đơn vị y tế khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Như kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng CM thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Hồng Trung 
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