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HƯỚNG DẪN TẠM THỜI 

Công tác quản lý, cách ly các trường hợp F1, F2 để phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn huyện Bảo Yên 

 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, để thống nhất 

trong công tác cách ly y tế đối với các trường hợp F1, F2 trên địa bàn huyện; 
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ban hành hướng dẫn tạm 
thời việc cách ly y tế như sau:  

I. CÔNG TÁC CÁCH LY, XÉT NGHIỆM 

1. Đối với các trường hợp là F1 

a) Nguyên tác chung: 

- Tổ chức cách ly ngay tất cả người tiếp xúc gần tại cơ sở cách ly tập 

trung hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện đủ 14 ngày. Tốt nhất nên thiết lập cơ 
sở cách ly tập trung dành riêng cho người tiếp xúc gần vì những người này có 

nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn các đối tượng cách ly tập trung khác. Những người 
sống trong cùng hộ gia đình, sống cùng nhà, cùng phòng ở, cùng phòng làm việc 

với ca bệnh xác định cần được cách ly riêng với những người khác vì những 
người này có nguy cơ bị lây bệnh cao nhất. Bố trí, sắp xếp người cách ly vào 

phòng cách ly theo nguyên tắc phân loại theo nguy cơ: những người có cùng đặc 
điểm dịch tễ, cùng nguy cơ cùng thời gian thì vào cùng phòng/cùng khu cách ly. 

- Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT-

PCR 4 lần: vào ngày thứ 1, ngày thứ 4, ngày thứ 7, ngày thứ 14 trong quá trình 
cách ly tập trung. Nếu kết quả xét nghiệm bốn lần âm tính sẽ được kết thúc cách 

ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, lấy mẫu khi có triệu 
chứng nghi bệnh. 

b) Đối với trẻ em (dưới 16 tuổi). 

Thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày (nếu đủ điều kiện), tiếp tục theo dõi 

sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo. Yêu cầu các thành viên trong gia đình ký bản 
cam kết tự nguyện cách ly cùng trẻ em và thực hiện đầy đủ các quy định về 

phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho trẻ em và 
cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em ít nhất 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 07 và 

ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương 
tính thì xử lý theo quy định.  

Trường hợp nhà ở/nơi lưu trú không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà 
hoặc trẻ em không có nhà ở/nơi lưu trú thì đưa vào khu cách ly tập trung của 
huyện hoặc cấp xã. Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em được đi cùng để chăm sóc 
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trẻ em và phải ký cam kết tự nguyện vào cách ly, chăm sóc trẻ sau khi được giải 

thích về các nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và phải thực hiện nghiêm các quy 
định về phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở y tế. 

c) Đối với phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi; phụ nữ mang 
thai, người có bệnh nền. 

Xem xét thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày (nếu đủ điều kiện), tiếp tục 
theo dõi sức khoẻ tại nhà trong 14 ngày tiếp theo và lấy mẫu theo quy định. Các 

thành viên trong gia đình (ở cùng nhà) phải ký cam kết và thực hiện tự theo dõi 
sức khỏe tại nhà. Trường hợp nhà ở/nơi lưu trú không đáp ứng các điều kiện 

cách ly tại nhà hoặc không có nhà ở/nơi lưu trú thì đưa vào khu cách ly tập trung 
của huyện hoặc cấp xã; hoặc cơ sở y tế nếu là người có bệnh nền.  

d) Đối với các trường hợp F1: Ban chỉ đạo cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn gia 
đình chuẩn bị các điều kiện phục vụ cách ly và kiểm tra các điều kiện theo quy 
định (tại Công văn 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế), nếu đáp ứng đủ 

điều kiện cách ly tại nhà, trình Ban Chỉ đạo huyện (qua Trung tâm Y tế thẩm 
định) ra quyết định cách ly tại nhà. Ban Chỉ đạo xã có trách nhiệm chỉ đạo, quản 

lý, giám sát các trường hợp F1 cách ly tại nhà và gia đình có người các ly tại 
nhà. Yêu cầu về cách ly tại nhà thực hiện theo quy định tại Công văn số 

5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế. 

2. Đối với các trường hợp là F2 

- Lập danh sách F2 và yêu cầu F2 cách ly tại nhà đồng thời Ban Chỉ 
đạo/UBND xã ban hành quyết định cách ly. Tùy vào tình hình đánh giá nguy cơ, 

dịch tễ để tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm F2 mở rộng. 

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

RT-PCR lần 2 của F1 theo các trường hợp sau: 

(1) Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 hoặc lần thứ 2 của 
F1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1. 

(2) Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 2 của F1 và lần 1 của 
F2 (nếu có) đều âm tính với SARS-CoV-2, xác định F2 được kết thúc việc cách 

ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 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. 

3. Thẩm quyền ban hành quyết định cách ly và xác nhận hoàn thành 

cách ly 

a) Đối với F1 do Ban Chỉ đạo huyện ban hành quyết định cách ly. 

b) Đối với F2 do Ban Chỉ đạo cấp xã/UBND cấp xã ban hành Quyết định 
cách ly và xác nhận hoàn thành cách ly. 

c) Xác nhận hoàn thành cách ly đối với F1 đủ điều kiện: 

- Giao Trung tâm Y tế huyện ban hành thông báo và xác nhận hoàn thành 

cách ly đối với trường hợp cách ly tập trung đủ điều kiện. 
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- Giao Ban Chỉ đạo cấp xã/UBND cấp xã ban hành xác nhận đối với 

trường hợp cách ly tại nhà đủ điều kiện. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn. 

- Có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc cách ly y tế tại nhà của các trường 

hợp F1 (đủ điều kiện cách lý tại nhà), F2 theo quy định 

- Thẩm định và xác nhận điều kiện cách ly tại nhà đối với các trường hợp 

F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà và trình Ban Chỉ đạo huyện (qua Trung tâm Y tế) 
ra quyết định cách ly.  

- Treo/dán biển thông báo (NHÀ CÓ NGƯỜI CÁCH LY PHÒNG, 
CHỐNG COVID-19) tại cổng hoặc nơi dễ quan sát đối với các trường hợp cách 

ly tại nhà (F1, F2). 

- Phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng để giám sát những trường 
hợp cách ly tại nhà. 

2. Trung tâm Y tế 

- Thẩm định, trình Ban Chỉ huyện ra quyết định cách ly đối với các trường 

hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà và các trường hợp cách ly tập trung. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các trạm y tế tích cực, chủ động tham mưu cho các 

địa phương trong việc quản lý, theo dõi, chăm sóc y tế đối với các trường hợp 
cách ly y tế tại nhà. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện và quản lý, giám sát việc chấp 

hành các quy định cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của huyện. 

Trên đây là hướng dẫn công tác quản lý, cách ly các trường hợp F1, F2 để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19; trong quá trình thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Ban Chỉ đạo huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Trung tâm Chỉ huy; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- BCĐ các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, TH. 

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG 
PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG 

 
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Nguyễn Anh Dũng 

 



NHÀ CÓ NGƯỜI 

CÁCH LY 

PHÒNG, CHỐNG 

COVID-19 
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