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PHÒNG, CHỐNG DỊCH
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Số: 5022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 16 tháng 10 năm 2021

/TTCH-SYT

V/v hướng dẫn tạm thời về
chuyên môn y tế thực hiện Nghị
quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện,
thành phố, thị xã.
Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về
việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y
tế (kèm theo) và điều kiện thực tiễn của tỉnh Nghệ An. Trước sự gia tăng đột biến
của công dân người Nghệ An trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch trên cả nước,
tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo
an toàn trong phòng, chống dịch, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID19 tỉnh triển khai hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành
phố, thị xã căn cứ các tiêu chí và tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh trên địa
bàn tổ chức đánh giá và xác định cấp độ dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số
4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế đối với từng khu vực quy mô cấp
xã, liên xã trở xuống trên địa bàn tổ chức công bố hàng tuần hoặc trong tình
huống diễn biến dịch bất thường lên cổng thông tin COVID-19 của tỉnh và báo
cáo về Trung tâm Chỉ huy tỉnh (qua Sở Y tế). Đối với việc chuyển đổi cấp độ dịch
với quy mô cấp huyện yêu cầu báo cáo xin ý kiến của Trung tâm Chỉ huy tỉnh
trước khi công bố. (Trong thời gian chưa đánh giá được mức độ để áp dụng, các
địa phương tạm thời áp dụng mức độ tương đương với các cấp độ như sau: Cấp
độ 1 tương đương với địa bàn đang áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg; cấp độ 2 tương
đương với địa bàn đang áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg; cấp độ 3 tương đương với
địa bàn đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg; cấp độ 4 tương đương với địa bàn
đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg bổ sung thêm các biện pháp tăng cường hoặc
địa bàn đang cách ly y tế.)
2. Công tác xét nghiệm
a) Tiếp tục thực hiện việc xét nghiệm cho các địa bàn, các nhóm đối
tượng hướng dẫn tại Công văn số 4620/TTCH-SYT ngay 26/9/2021 của Trung
tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho đến khi có chỉ đạo mới.

b) Đối với việc đi lại của người dân: chỉ thực hiện xét nghiệm đối với
trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong
tỏa); các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có
dịch ở cấp độ 3 và 19 tỉnh, thành phía Nam 1.
c) Việc thực hiện xét nghiệm để xử lý ổ dịch: tùy thuộc vào các yếu tố
nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch, địa phương quyết định đối
tượng, địa bàn xét nghiệm cho phù hợp.
d) Thực hiện xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp xét
nghiệm tầm soát, sàng lọc, định kỳ.
3. Cách ly y tế
a) Đối với người đi từ địa bàn có dịch (khu vực nguy cơ rất cao (cấp độ 4)
hoặc vùng cách ly y tế) và 04 tỉnh, thành phố (Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương,
Đồng Nai, Long An) như sau:
- Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm
chủng đủ liều ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm di
chuyển) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19
hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương):
Cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày, thực hiện Thông điệp 5K và xét
nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 02 lần vào
ngày đầu tiên và ngày thứ 7.
- Người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Cách ly tập trung
trong 07 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo và luôn thực
hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ
7 trong thời gian cách ly tập trung (xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh
kháng nguyên mẫu đơn); lần thứ 3 vào ngày thứ 7 kể từ ngày cách ly tại nhà, nơi
lưu trú.
- Người chưa tiêm: Cách ly y tế tập trung trong 14 ngày kể từ ngày đến/về
địa phương. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú2 ít nhất 14 ngày (kể
từ ngày có Quyết định hoàn thành cách ly tập trung). Xét nghiệm RT-PCR (mẫu
gộp) ít nhất 03 lần vào ngày đầu; ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách
ly tập trung (tất cả các lần xét nghiệm đều theo hình thức gộp mẫu). Tiếp tục lấy
mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn (hoặc RT-PCR mẫu gộp) vào ngày
thứ 7 kể từ ngày thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
b) Người đi từ khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3) và 15 tỉnh, thành phố phía
Nam còn lại:
TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà
Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà
Vinh, Bến Tre
2 Người dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, hạn chế tiếp xúc, tụ tập nơi đông người, ghi lại danh
sách các trường hợp đã tiếp xúc trong thời gian 14 ngày; khi có nhu cầu rời khỏi địa phương phải thông báo với
chính quyền, cơ sở y tế nơi lưu trú đề biết, giám sát.
1

- Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 07 ngày và Xét
nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn (hoặc RT-PCR mẫu gộp) vào ngày thứ 7
kể từ ngày trở về địa phương. Thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong
trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị
giác hoặc khứu giác.
- Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19:
Cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương.
Thực hiện Thông điệp 5K. Thực hiện Xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn
(hoặc RT-PCR mẫu gộp) 02 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 07.
c) Người đi từ khu vực nguy cơ (cấp 2) và khu vực bình thường mới (cấp
1) thực hiện khai báo y tế, thực hiện 5k, tự theo dõi sức khỏe trong 07 từ ngày
đến/trở về địa phương.
d) Người tham gia đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền tại các huyện, thành phố, thị xã nơi xác định có khu vực nguy cơ rất cao
(cấp 4) và 04 tỉnh, thành phố (Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long
An) đến khu vực thấp hơn:
- Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19: Tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày, thực hiện Thông điệp 5K, luôn
đeo khẩu trang, không tụ tập và đến nơi tập trung đông người; Xét nghiệm RTPCR 02 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 07 kể từ ngày đến/trở về.
- Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19:
Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong 03 ngày kể từ ngày đến/về địa phương,
luôn thực hiện Thông điệp 5K. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến khi đủ 14
ngày kể từ ngày đến/trở về địa phương. Xét nghiệm RT-PCR 02 lần vào ngày
đầu tiên và ngày thứ 03 kể từ ngày cách ly tại nơi lưu trú. Tiếp tục xét nghiệm
vào ngày thứ 7 kể từ ngày đến/trở về
e) Đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19
có nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 (cán bộ y tế và các lực lượng
tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 khác) như sau:
- Đối với các trường hợp đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc
đã khỏi bệnh COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tập trung trong 07 ngày kể từ
ngày đến/về địa phương (hoàn thành nhiệm vụ), tổ chức xét nghiệm SARSCOV-2 bằng phương pháp RT-PCR (02 lần) vào ngày thứ 3 và ngày thứ 06 kể
từ ngày đến/về địa phương. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp
theo, thực hiện đầy đủ 5K của Bộ Y tế.
- Đối với các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng
COVID-19: Thực hiện cách ly tập trung 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương.
Tiếp tục cách ly tại nhà trong 7 ngày kể từ ngày hoàn thành thời gian cách ly tập

trung, Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR (03 lần)
vào ngày thứ ba, ngày thứ 6 trong thời gian cách ly tập trung và ngày thứ 7 kể từ
ngày hoàn thành cách ly tập trung. Tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo,
thực hiện đầy đủ 5K.
Lưu ý: Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai,
người dưới 18 tuổi (trẻ em); Thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách
ly cùng.
4. Công tác điều trị
Tiếp tục tổ chức điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện dã
chiến và Trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.
5. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay khi có phân bổ của
Bộ Y tế, ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền và phụ nữ
có thai./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh;
- UBND tỉnh (b/c);
- TTCH PC dịch COVID-19 các huyện,
thành, thị (p/h);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Các đơn vị y tế trong và ngoài công lập;
- Lưu: VT, NVY.
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