
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SYT-NVY Hải Dương, ngày       tháng 12 năm 2021
V/v điều chỉnh định nghĩa ca bệnh 
COVID-19 và một số biện pháp 

phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trong ngành y tế.

Thực hiện Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về 
việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19; 

Thực hiện Công văn số 4757/UBND-VP ngày 29/12/2021 của UBND 
tỉnh về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn tỉnh;

Sở Y tế hướng dẫn điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Điều chỉnh một số khái niệm: (1) Ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi 
ngờ); (2) Ca bệnh xác định (F0); (3) Người tiếp xúc gần (F1) theo hướng dẫn tại 
Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế (Có bản chụp gửi 
gửi kèm theo).

2. Điều chỉnh thời gian cách ly và xét nghiệm đối với người trở về từ 
vùng dịch theo qui định tại Công văn số 4037/UBND-VP ngày 05/11/2021 của 
UBND tỉnh về việc ″tăng cường giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 
trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ″ kể từ ngày 
01/01/2022 như sau:

- Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19:
Cách ly tại nhà/nơi lưu trú (nếu cơ sở cách ly đủ điều kiện) trong 03 ngày 

đầu kể từ ngày trở về địa phương. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng 
phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày 
trở về địa phương. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2 thì tiếp 
tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày; nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau 
họng, … thì báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định.

- Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:
Cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu cơ sở cách ly đủ điều kiện) trong 07 

ngày kể từ ngày trở về địa phương; Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng 
phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày 
thứ 7. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi 
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sức khoẻ đến hết 14 ngày, nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau họng, … thì báo 
ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định.

3. Đối với người trở về từ các tỉnh, thành phố khác có dịch lây lan rộng 
trong cộng đồng phải khai báo y tế ngay khi trở về, tự theo dõi sức khỏe trong 7 
ngày đầu kể từ khi trở về, nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau họng, … thì báo 
ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định. Khuyến khích tự mua test 
nhanh kháng nguyên (hoặc xét nghiệm dịch vụ) để xét nghiệm SARS-CoV-2  
cho bản thân và người thân trong gia đình. 

4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh 
hướng dẫn người dân và doanh nghiệp về cách thức quản lý và sử dụng test nhanh 
kháng nguyên và xử lý tình huống khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (có 
video hướng dẫn phát thường xuyên trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 
trên môi trường mạng). 

Sở Y tế yêu cầu các địa phương và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh 
nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề 
nghị các địa phương, đơn vị báo cáo ngay về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y) 
để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh (để b/c);
- BHXH tỉnh Hải Dương;
- Lãnh đạo SYT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng chức năng SYT;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC
 

Phạm Mạnh Cường
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