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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thành phố; 

- Các Chốt Liên ngành Kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Trong thời gian qua, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có các 

văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 

19/01/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc bàn giao, quản lý người sau khi 

hoàn thành cách ly tập trung. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch trong 

giai đoạn hiện nay, Sở Y tế đã có Công văn số 1881/SYT-NVY ngày 05/9/2021 

hướng dẫn quản lý người đến, về tỉnh Thái Bình trong tình hình mới phòng, 

chống dịch COVID-19.  

Tuy nhiên tại Thái Bình gần đây có xuất hiện trường hợp công dân sau khi 

hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày (thuộc vùng đang thực hiện giãn cách xã 

hội phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

chính phủ), về cách ly theo dõi sức khỏe tại địa phương đã có kết quả xét nghiệm 

dương tính với SARS-CoV-2. Để đảm bảo kiểm soát, quản lý chặt chẽ đáp ứng 

yêu cầu phòng, chống dịch đối với những người đã hoàn thành thời gian cách ly 

tập trung từ các tỉnh/thành phố khác được cơ sở cách ly tập trung tổ chức, hướng 

dẫn trở về Thái Bình theo quy định, Sở Y tế hướng dẫn thực hiện bổ sung như sau: 

1. Đối với những người hoàn thành cách ly tập trung về từ các khu vực 

không thực hiện giãn cách PCD theo Chỉ thị 16/CT-TTg: 

- Khai báo y tế ngay khi trở về với chính quyền hoặc cơ quan y tế địa phương 

và phải cam kết thực hiện việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú và ghi nhật 

ký tiền sử tiếp xúc gần cho đến hết 14 ngày kể từ ngày có quyết định hoàn thành 

cách ly. 

- Hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, không đến nơi đông người, thường 

xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Bộ 

Y tế và các biện pháp phòng hộ cá nhân khác. 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở địa phương có kế hoạch quản lý, kiểm tra, 

theo dõi sức khỏe của người đã hoàn thành cách ly đến hết 14 ngày kể từ ngày có 

Quyết định hoàn thành cách ly tập trung; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay 

khi xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở hoặc có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm 

COVID-19.  
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2. Đối với người hoàn thành cách ly tập trung về từ địa phương đang 

thực hiện phong tỏa dịch hoặc giãn cách phòng, chống dịch theo Chỉ thị 

16/CT-TTg hoặc cao hơn: 

a/ Trường hợp người hoàn thành cách ly tập trung đảm bảo tuân thủ đầy đủ 

nguyên tắc và quy trình kết thúc cách ly theo hướng dẫn tại Công văn số 

425/CV-BCĐ ngày 19/01/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 về việc bàn giao, quản lý người sau khi hoàn thành cách ly tập trung; 

được đưa đón về bằng xe ô tô riêng hoặc bằng phương tiện vận chuyển hàng 

không, tàu đã được đơn vị vận chuyển bố trí các phương án phòng, chống dịch 

(như vị trí chỗ ngồi riêng, các biện pháp phòng chống lây nhiễm...) và thực hiện 

đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định thì áp dụng hình thức tự 

theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày như trên. 

b/ Trường hợp người đã hoàn thành cách ly tập trung chưa đảm bảo tuân 

thủ đầy đủ nguyên tắc và quy trình kết thúc cách ly như quy định (do bất cứ lý do 

gì) và không được đưa đón về bằng phương tiện xe ô tô riêng biệt hoặc về bằng 

phương tiện vận chuyển hàng không, tàu nhưng không được đơn vị vận chuyển 

bố trí các phương án phòng, chống dịch thì phải căn cứ vào điều kiện của nhà ở 

hoặc nơi lưu trú để Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương sẽ quyết định 

biện pháp cách ly. Cụ thể:  

+ Nếu đủ điều kiện thì áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu 

trú trong 07 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày thứ 01 và 

ngày thứ 07; nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm 

07 ngày.  

+ Nếu không đủ điều kiện thì áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly 

tập trung của địa phương trong 07 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần 

vào ngày thứ 01 và ngày thứ 07, nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì kết thúc cách ly 

tập trung và tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú thêm 07 ngày.  

Trong quá trình trên, nếu có xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở.. nghi 

COVID-19 hoặc kết qủa xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính thì xử lý theo quy định. 

Đối với những người về địa phương không thuộc các trường hợp kể trên thì tiếp 

tục thực hiện theo những quy định hiện hành./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- GĐ, các PGĐ SYT; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Phạm Quang Hòa  
 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-09T19:59:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	SỞ Y TẾ ký số bản sao văn bản điện tử!




