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THÔNG BÁO 

V/v kéo dài thời gian cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 

 

  

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch;  

Căn cứ Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chi đạo Quốc 

gia phòng, chống COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly 

tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-

19 và Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian 

quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch 

COVID-19 và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình thông báo: 

1. Kéo dài thời gian cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 

đối với tất cả các đối tượng hiện đang được áp dụng và sẽ được áp dụng cách ly 

tập trung tại các khu cách ly tập trung dân sự và quân sự trên địa bàn tỉnh từ 14 

ngày lên 21 ngày. 

2. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly 05 lần:  

- Lần 1: vào ngày đầu tiên cách ly 

- Lần 2: từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 

- Lần 3: từ ngày thứ 10 đến ngày 14 

- Lần 4: từ ngày thứ 19 đến ngày 20 

- Lần 5: sau khi kết thúc cách ly tập trung 07 ngày, trở về nhà hoặc nơi lưu trú. 

Ngoài ra tiến hành lấy mẫu ngay khi đối tượng có các dấu hiệu nghi ngờ 

nhiễm Covid-19. 

Chỉ kết thúc cách ly khi đã đủ thời gian cách ly tập trung 21 ngày và xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT-PCR 04 lần âm tính. 

3. Thủ tục thông báo cho các địa phương để tiếp tục quản lý, giám sát người 

sau cách ly tập trung thực hiện theo quy định hiện hành. 

 



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình thông báo để 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố; các khu cách ly 

tập trung và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. 

(Xin gửi kèm theo Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chi 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy 

định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, 

chống dịch COVID-19 và Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách 

ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm 

phòng, chống dịch COVID-19)./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, TP; 

- BCĐ PCD Covid-19 các huyện, TP; 

- Công an tình; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Sở Du lịch; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các cơ sở cách ly tập trung; 

- Lưu: VT, NVY.   (C/) 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Vũ Mạnh Dương  
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