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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVY 
V/v tăng cường quản lý các  

đối tượng cách ly tập trung,  

cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú  

và sau cách ly tập trung 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày      tháng 5 năm 2021    

 

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn ngành Y tế. 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, 

trong nước đã có nhiều tỉnh xuất hiện ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng, các tỉnh 

lân cận xung quanh Ninh Bình đều đã có các ca bệnh. Trong đó một trong những 

nguyên nhân xuất hiện ca mắc trong cộng đồng là do sự quản lý chưa tốt các 

trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, trường hợp sau cách 

ly tập trung trở về nơi cư trú. 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch 

bệnh trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không 

được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; đặc biệt chỉ đạo đảm bảo cách ly y tế tập trung 

và cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú;  tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch đã đề ra, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh và của Sở Y tế; đồng thời triển khai thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

 1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) 

- CDC phải có văn bản gửi các TTYT huyện, TP để thực hiện việc quản lý, 

giám sát các chuyên gia và công dân cách ly tại nhà, nơi lưu trú tiếp tục 07 ngày 

sau cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung ở trong và ngoài tỉnh.  Lấy mẫu 

xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Reatime RT-PCR vào ngày thứ 7 

hoặc ngay khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19.   

- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y rà soát lại các quy trình cách ly tại các khu 

cách ly tập trung, cách ly tại nhà và nơi lưu trú để hướng dẫn các cơ sở cách ly tập 

trung, TTYT huyện, thành phố xây dựng quy trình cách ly phù hợp với điều kiện 

thực tế và trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế sau đó báo cáo Sở Y tế. 

- Chú ý các đối tượng chuyên gia cách ly tại khách sạn, các đối tượng cách ly 

từ tỉnh khác về địa phương thì CDC phải thông báo; gửi danh sách cho TTYT tuyến 

huyện, TP để các TTYT có văn bản tham mưu cho UBND huyện, TP chỉ đạo tổ chức 

cách ly, giám sát, theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú theo quy định (nếu CDC 

không có văn bản và danh sách gửi cho TTYT thì CDC chịu trách nhiệm; nếu CDC 

đã gửi danh sách cho các TTYT nhưng TTYT  không tham mưu cho UBND huyện 

chỉ đạo quản lý đối tượng này để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng thì Giám đốc 

TTYT chịu trách nhiệm). 

2. Trung tâm y tế các huyện, thành phố 

- Chủ trì tham mưu cho UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 
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cùng cấp ban hành Quyết định thành lập các khu cách ly tập trung trên địa bàn 

theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh; thành lập Ban Điều hành khu cách ly tập 

trung; Quyết định đưa người vào cách ly tại khu cách ly tập trung do cấp huyện 

thành lập và đảm bảo các nguồn lực để vận hành các khu cách ly tập trung. (Khu 

cách ly tập trung phải có biển báo, cổng gác, trong phòng kê giường cách nhau 

2m, nếu có điều kiện thì sắp xếp mỗi người 1 phòng, người được cách ly đeo khẩu 

trang 24/24h, không tiếp xúc trực tiếp nhân viên y tế, nhân viên khách sạn và 

người ở cùng khu cách ly. Nhân viên y tế, nhân viên khách sạn và Công an phải 

có phòng ở riêng, có đầy đủ quần áo và phương tiện bảo hộ khi làm việc chuyên 

môn ... và các nội dung khác theo đúng quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT 

ngày 12/3/2020 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 số 1246/QĐ-BYT 

ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế 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). Khi kết thúc thời gian cách ly tập trung, TTYT có trách nhiệm 

gửi văn bản thông báo về UBND và Trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc các công 

ty, doanh nghiệp có người hết cách ly tập trung trở về để được tiếp tục quản lý, 

theo dõi sức khỏe, tự cách ly, hạn chế tiếp xúc, không được đi ra khỏi nơi tự cách 

ly và được lấy mẫu xét nghiệm lại SARS-CoV-2 theo quy định. 

- Giao TTYT tham mưu cho UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 các huyện, thành phố chọn khách sạn trên địa bàn đồng ý làm nơi cách 

ly cho người cách ly tự nguyện chi trả kinh phí để ra quyết định thành lập Khu 

cách ly, Ban Điều hành Khu cách ly, quyết định đưa người tự nguyện vào cách ly 

và tổ chức cách ly theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 

của Bộ Y tế 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”. 

Lưu ý chỉ áp dụng đối với các đối tượng cách ly tập trung không cần phải điều trị 

và tự nguyện chi trả kinh phí cách ly.  

-  Chủ trì tham mưu và triển khai thực hiện công tác chuyên môn phòng, chống 

dịch bệnh trên địa bàn huyện, thành phố và đôn đốc, chỉ đạo chuyên môn cho Trạm 

y tế tuyến xã. Đặc biệt lưu ý tham mưu bằng văn bản cho UBND cùng cấp về việc 

tiếp nhận, quản lý, giám sát các trường hợp người Việt Nam và chuyên gia người 

nước ngoài trở về địa phương sau khi hoàn thành cách ly tập trung hoặc sau khi điều 

trị khỏi Covid-19 theo đúng quy định hiện hành (người tự cách ly không được ra 

khỏi nơi cách ly, không tiếp xúc hoặc hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc trực 

tiếp với người khác, điều hành công việc qua điện thoại và thiết bị công nghệ 

thông tin).  

-  Tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, 

thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn 

thực hiện quản lý đối với các trường hợp cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú hoặc tự cách 

ly; TTYT phải có văn bản gửi về UBND cấp xã để UBND xã ra Quyết định cách ly 

tại nhà và lập danh sách theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp tự cách ly theo dõi 

sức khỏe tại nhà; phân công Trưởng thôn, Tổ phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng 

và y tế thôn bản kiểm tra, đo thân nhiệt; nếu cả gia đình phải cách ly tại nhà thì 
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UBND xã phân công hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm giúp gia 

đình, tuyệt đối không để người được cách ly hoặc tự cách ly ra khỏi nơi cách ly tham 

gia các hoạt động mua sắm, ăn uống, tụ tập, vui chơi giải trí... Các gia đình nơi cách 

ly phải được chăng dây, có biển báo và thực hiện theo đúng các quy định theo Quyết 

định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn cách 

ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Các đơn vị trong toàn ngành Y tế 

Tạo điều kiện, sắp xếp công việc để các cán bộ, viên chức và lao động thuộc 

diện phải cách ly chấp hành các hình thức cách ly hoặc giám sát, theo dõi sức khỏe 

theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp ban hành. 

Trường hợp đặc biệt phải báo cáo Giám đốc Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 ngành Y tế để được chỉ đạo giải quyết. 

Sở Y tế Ninh Bình yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo 

cáo kết quả theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ PC Covid-19 ngành Y tế; 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng Y tế các huyện, TP; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các phòng CN SYT; 

- Lưu: VT, NVY. (Q/) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Dương 
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