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Kính gửi: 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 10696/BYT-MT, ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về 
việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh 
COVID-19, Công văn số 4166/SYT-NVY, ngày 19/12/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ 
liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Trên cơ sở tỷ lệ về bao phủ vắc xin 
phòng Covid-19 trên địa bàn huyện, Uỷ ban nhân dân huyện hướng dẫn việc điều 
chỉnh thời gian cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã 
khỏi bệnh COVID-19 và trường hợp F2, như sau:

1. Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ 
Sức khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm 
quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng 
hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm được xác 
định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Thực 
hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu cơ sở cách ly đủ điều kiện), tự 
theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo. Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất 
thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… thì thông 
báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét 
nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc xét nghiệm 
bằng kháng nguyên nhanh 02 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào 
ngày thứ 7). 

2. Đối với các trường hợp F2: Nếu kết quả xét nghiệm (bằng phương pháp 
RTPCR hoặc test nhanh kháng nguyên) lần 1 của F1 và của F2 (nếu có) đều âm 
tính với SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được 
kết thúc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày, nếu xuất 
hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho Trạm Y tế hoặc 
Trung tâm Y tế huyện ( số điện thoại: 0981110925- Th.sĩ, BS Mai Ly; số điện thoại 
0973255789- BS Yến ) để được hướng dẫn và xử trí theo quy định. 



Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các 
xã, thị trấn nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Công an huyện;
- Đài phát thanh;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Đào Văn Soái
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