
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /SYT-NVY 
V/v hướng dẫn quản lý, cách ly  

người trở về từ Bệnh viện K cơ sở 3 

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; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, 

  thành phố; 

    - Các đơn vị trong toàn ngành Y tế. 
 

Ngày 07/5/2021, Bệnh viện K cơ sở 3 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội),đã 

xét nghiệm và xác định có 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các 

nhân viên y tế của Bệnh viện, người bệnh và người nhà người bệnh. Hiện tại 

bệnh viện đã được phong tỏa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

Để kiểm soát, quản lý các đối tượng nguy cơ có tiền sử đi về từ Bệnh viện 

K (cả 3cơ sở) từ ngày 17/4- 6/5/2021; Sở Y tế Ninh Bình đề nghị UBND các 

huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị trong ngành Y tế khẩn 

trương triển khai rà soát, quản lý các đối tượng liên quan đến Bệnh viện K tại 3 cơ 

sở  như sau: 

1. Trường hợp F1  

1.1. Nguyên tắc 

- Đối tượng coi là F1gồm: bệnh nhân đến khám và điều trị; người nhà đến 

thăm, chăm sóc bệnh nhân; học viên, nhân viên y tế học tập, làm việc Bệnh viện 

K từ ngày 17/4/2021  

- Tất cả các đối tượng coi là F1 phải được giám sát, cách ly, lấy mẫu xét 

nghiệm theo quy định. 

1.2. Cách ly 

1.2.1. Thời gian cách ly 

- 21 ngày kể từ ngày áp dụng biện pháp cách ly. 

1.2.2. Địa điểm cách ly: 

Các đơn vị căn cứ vào tình trạng sức khỏe của đối tượng, yếu tố dịch tễ 

(khoa điều trị có bệnh nhân dương tính) để xếp chung phòng cho đối tượng cách 

ly khoa học, đảm bảo công tác chống dịch an toàn, hiệu quả. 
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- Đối với bệnh nhân: Căn cứ vào tình trạng sức khỏe của người bệnh mà 

Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 cấp huyện/ TP quyết định biện pháp cách ly 

y tế, địa điểm cách ly y tế phù hợp: 

Cách ly tại bệnh viện: Những trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện 

tuyến tỉnh, tuyến huyện, những trường hợp chuyển tuyến từ Bệnh viện TW về. 

Cách ly y tế tại Phòng khám đa khoa khu vực: Đối với các F1 có bệnh 

lý hoặc có bất thường về sức khỏe cần hỗ trợ, điều trị, chăm sóc y tế  

Cách ly y tế tại nhà bao gồm tất cả các thành viên sống cùng nhà: 

Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối cần người chăm sóc hỗ trợ liên tục. Ban Chỉ 

đạo phòng chống Covid-19 xã/ phường/ thị trấn đảm bảo việc giám sát, an ninh 

về phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho 

gia đình… Làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 theo quy định. Trong thời gian 

cách ly y tế, nếu bệnh nhân quá nặng tiên lượng tử vong đề nghị làm thêm xét 

nghiệm SARS-CoV-2 để tham mưu với gia đình phương án tang lễ an toàn. 

Cách ly tập trung: Bệnh nhân ổn định, sức khỏe đảm bảo thực hiện cách ly 

- Đối tượng khác: Cách ly y tế tập trung tại địa phương 

1.2.3. Xét nghiệm. 

- Xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtimes RT-

PCR ít nhất 4 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 kể từ 

ngày cách ly hoặc xét nghiệm ngay khi có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19. 

1.2.4. Theo dõi sau hoàn thành cách ly 

- Tiếp tục theo dõi tại sức khỏe tại nhà 

- Lấy 01 mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

Realtimes RT-PCR ngày thứ 7 kể từ ngày kết thúc cách ly tập trung. 

2. Các trường hợp tiếp xúc gần với các đối tượng F1 trên (gọi là F2) 

- Rà soát, ra quyết định cách ly cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 14 ngày 

đối với tất cả các trường hợp có tiếp xúc gần với các trường hợp F1  

- Thời gian cách ly: 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F1. 

- Xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtimes RT-

PCR: ít nhất 02 lần (ngày bắt đầu và ngày thứ 14 của giai đoạn cách ly) hoặc 

xét nghiệm ngay nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. 

 3. Các trường hợp tiếp xúc với các đối tượng F2 (gọi là F3) và các đối 

tượng khác có liên quan 

Lập danh sách quản lý, hướng dẫn các đối tượng tự theo dõi sức khỏe 

trong vòng 14 ngày và báo cáo cơ quan y tế khi có triệu chứng bất thường 



3 
 

Sở Y tế tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/C); 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- BCĐ PCD Covid-19 các huyện, TP; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các phòng chức năng SYT;  

- Lưu: VT, NVY.(L/) 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Phương Hạnh 
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