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định về tổ chức cách ly tập trung 

trong phòng chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

           Kính gửi: 

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung đoàn 855 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình; 

   - Ban Điều hành khu cách ly tập trung tại khách sạn  

                                  Đồng Nê và Cozynibi; 

   - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình; 

   - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt tại 

một số quốc gia trong khu vực Châu Á và Đông Nam Á. Tại Việt Nam đã ghi 

nhận một số ổ dịch liên quan đến các khu cách ly tập trung, đặc biệt khu cách ly 

tập trung tại khách sạn do người cách ly tự nguyện chi trả. Trong khi đó, các 

hoạt động tổ chức đón công dân Việt Nam hồi hương và chuyên gia nước ngoài 

nhập cảnh vào làm việc vẫn tiếp tục được triển khai.  

Để thực hiện tốt việc tuân thủ các quy định về tổ chức cách ly tập trung 

trong phòng chống dịch Covid-19, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm thứ phát 

trong các khu cách ly tập trung và lây lan dịch bệnh ra bên ngoài, Sở Y tế Ninh 

Bình đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Đối với Ban Điều hành, Ban Quản lý các khu cách ly tập trung do địa 

phương, đơn vị quân đội ra Quyết định thành lập và chủ các khách sạn phải tuân 

thủ nghiêm ngặt các quy định về tổ chức cách ly tập trung theo hướng dẫn tại 

Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19” 

và Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 về việc ban hành "Hướng dẫn tạm 

thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do 

người được cách ly tự nguyện chi trả". Đặc biệt lưu ý giám sát đối tượng cách ly 

việc tuân thủ các biện pháp phòng lây nhiễm chéo trong khu cách ly đồng thời 

đảm bảo phòng hộ tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên phục vụ trong các khu cách ly 

tập trung. Hướng dẫn cho các đối tượng cách ly sau khi hoàn thành cách ly tập 

trung tại khách sạn phải tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 14 ngày, khai báo 

với chính quyền và cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú hoặc làm việc để được 

quản lý, theo dõi sức khỏe và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết.  

2. Đối với các đơn vị y tế được giao nhiệm vụ theo dõi y tế, tổ chức lấy 

mẫu xét nghiệm cho các đối tượng được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung 

tiếp tục cử cán bộ theo dõi y tế cho đối tượng được cách ly ít nhất 02 lần/ngày 

vào buổi sáng và buổi chiều, ghi chép thông tin đầy đủ và báo cáo thường xuyên 

tình hình khu cách ly về đơn vị quản lý, đồng thời tham mưu Ban Điều 
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hành/Ban Quản lý các khu cách ly tập trung và hướng dẫn cán bộ phục vụ cùng 

các đối tượng cách ly trong khu cách ly thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống lây nhiễm theo đúng quy định. Tổ chức khám sàng lọc, lấy mẫu xét 

nghiệm cho các đối tượng cách ly ít nhất 03 lần vào ngày đầu tiên, ngày giữa và 

ngày cuối của giai đoạn cách ly hoặc ngay khi đối tượng có dấu hiệu nghi ngờ 

mắc bệnh. Ngoài ra, cần lập danh sách đồng thời theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét 

nghiệm cho cán bộ, nhân viên đang phục vụ khu cách ly ngay khi có dấu hiệu 

nghi ngờ mắc Covid-19 và tiếp tục theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm sàng 

lọc SARS-CoV-2 trong vòng 14 ngày sau giai đoạn cách ly. 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì giám sát, theo dõi chặt chẽ 

tình hình thực hiện việc tổ chức cách ly tại các khu cách ly tập trung để tham 

mưu, báo cáo Sở Y tế chỉ đạo kịp thời.  

Sở Y tế Ninh Bình yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/C); 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (B/C); 

- Sở Lao động TBXH; 

- Ban QLKCN tỉnh;  

- Lãnh đạo SYT; 

- Lưu: VT, NVY. (Q/) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Dương 
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