
 

TRUNG TÂM CHỈ HUY 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 TỈNH NGHỆ AN 
 

Số:              /TTCH-SYT 

V/v Hướng dẫn điều chỉnh một số 
biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày       tháng        năm 2021 
 

 

 Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 các 

huyện, thị xã và thành phố Vinh. 

 

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; Công văn số 10688/BYT-MT ngày 

16/12/2021 của Bộ Y tế về Phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập 

cảnh và căn cứ tình hình triển khai thực tế công tác Phòng, chống dịch trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An theo tinh thần chỉ đạo của Nghị Quyết số 128/NQ-CP “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID-19”. Trung 

tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh hướng dẫn điều chỉnh một số 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành 

phố, thị xã căn cứ các tiêu chí ban hành tại Quyết định số 3896/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh để tổ chức đánh giá và xác định cấp độ dịch đối với từng khu vực 

theo quy mô cấp xã và dưới cấp xã; công bố và cập nhật kịp thời lên cổng thông 

tin COVID-19 của tỉnh (https://thongtincovid19.nghean.gov.vn/).  

2. Công tác xét nghiệm 

a) Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và 

nhóm nguy cơ.  

- Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ 

cao, tập trung đông người như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chợ đầu mối, bến 

xe, siêu thị… và các nhóm nguy cơ (các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp 

xúc nhiều người…) như lái xe, người chạy xe mô tô chở khách (xe ôm), người 

giao hàng hóa (shipper)… do cơ quan y tế thực hiện. Riêng tại các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ 

quan, công sở được tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người 

có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. 

- Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng như 

sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở… 



 

b) Không chỉ định xét nghiệm 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) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ 

định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. 

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. Biện pháp phòng, chống dịch đối với các đối tượng nguy cơ áp dụng 

theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm, lưu ý: 

a) Đối với các trường hợp đến/trở về từ các khu vực nguy cơ rất cao (cấp 

độ 4), khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3) yêu cầu khai báo Y tế bắt buộc tại Trạm Y 

tế xã/phường/thị trấn trước khi trở về nhà, nơi lưu trú. 

b) Đối với người nhập cảnh: 

- Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-

PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Việt Nam (trừ 

trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi). 

- Thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh; Khi nhập cảnh Việt Nam 

phải cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID để khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ 

theo quy định của Việt Nam (đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, 

công vụ thì khuyến khích sử dụng). 

- Đối với đoàn khách nhập cảnh Việt Nam theo lời mời của Lãnh đạo cấp 

cao: thực hiện theo Đề án đón đoàn. 

- Yêu cầu về vận chuyển người nhập cảnh từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi 

lưu trú: (i) Đối với người nhập cảnh: trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu 

nhập cảnh về nơi lưu trú phải thực hiện nghiêm quy định 5K. (ii) Đối với người 

điều khiển phương tiện vận chuyển người nhập cảnh: hạn chế dừng, đỗ dọc 

đường; Trường hợp đặc biệt/khẩn cấp phải dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện 

các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

- Trường hợp người nhập cảnh là công dân Việt Nam, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài và thân nhân (gồm vợ/chồng, con) chưa tiêm vắc xin hoặc 

tiêm chưa đủ liều vắc xin COVID-19 sẽ thực hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19 

(tiêm miễn phí) trong thời gian thực hiện cách ly (nếu đủ điều kiện). 

4. Công văn này có hiệu lực từ ngày ký ban hành (trừ các biện pháp phòng 

chống dịch đối với người nhập cảnh áp dụng từ ngày 01/01/2022); thay thế Công 

văn số 5022/TTCH-SYT ngày 16/10/2021 của Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống 



 

dịch COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Công văn số 

5381/SYT-NVY ngày 20/10/2021 của Sở Y tế. Các đối tượng đang thực hiện theo 

công văn số 5022/TTCH-SYT; số 5381/SYT-NVY thì chuyển tiếp thực hiện cách 

biện pháp phòng chống dịch theo văn bản này./. 

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

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG 
PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG 

 
 
 

 
 

 
Dương Đình Chỉnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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PHỤ LỤC 
Hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các đối tượng nguy cơ 

(Ban hành kèm theo Công văn số            /TTCH-SYT ngày           /12/2021 của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh) 

 
 

TT 
Nội dung quản lý/đối tượng áp 

dụng 
Biện pháp áp dụng/quản lý Yêu cầu xét nghiệm Ghi chú 

I ĐỐI VỚI NHÓM ĐỐI TƯỢNG F1, F2 VÀ BỆNH NHÂN COVID-19 KHỎI BỆNH 

1 Trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1) 

1.1 

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 tại nhà, nơi lưu trú 07 

ngày, 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 đế theo dõi và 

xử trí theo quy định;  

Thực hiện 02 lần xét nghiệm 

SARS-CoV-2: 

- Lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách 

ly bằng phương pháp Realtime 

RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng 

nguyên nhanh 

- Lần 2 vào ngày thứ 7, bằng 

phương pháp xét nghiệm kháng 

nguyên nhanh 

 

1.2 

Người chưa tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 hoặc không có 

khả năng tự chăm sóc sức khỏe 

nhưng chưa tiêm phòng vắc xin 

COVID-19 (người già trên 60 tuổi, 

Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít 

nhất 14 ngày kể từ ngày bắt đầu cách ly, 

tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 

ngày tiếp theo. 

Xét nghiệm SARS-COV-2 ít nhất 

03 lần vào ngày đầu; ngày thứ 7 

và ngày thứ 14 (lần 1, lần 3 thực 

hiện xét nghiệm bằng phương 

pháp Realtime RT-PCR hoặc xét 
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TT 
Nội dung quản lý/đối tượng áp 

dụng 
Biện pháp áp dụng/quản lý Yêu cầu xét nghiệm Ghi chú 

có bệnh lý nền, trẻ em (dưới 18 

tuổi), thai phụ, người tàn tật,…). 

nghiệm kháng nguyên nhanh; lần 

thứ 2 thực hiện xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên). Sau đó lấy mẫu 

xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

vào ngày thứ 13 kể từ ngày thực 

hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi 

lưu trú.  

1.3 
Người chưa tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 

Thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 

ngày kể từ ngày thực hiện cách ly. Tiếp 

tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 

trong 14 ngày tiếp theo (kể từ ngày có 

Quyết định hoàn thành cách ly tập 

trung), không tụ tập đông người, thực 

hiện nghiêm 5K.  

Xét nghiệm SARS-COV-2 ít nhất 

03 lần vào ngày đầu; ngày thứ 7 

và ngày thứ 13 trong thời gian 

cách ly tập trung (lần 1, lần 3 thực 

hiện xét nghiệm bằng phương 

pháp Realtime RT-PCR hoặc xét 

nghiệm kháng nguyên nhanh; lần 

thứ 2 thực hiện xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên. Tất cả các lần xét 

nghiệm đều theo hình thức gộp 

mẫu, riêng lần xét nghiệm đầu 

tiên lấy mẫu đơn và chạy gộp tại 

phòng xét nghiệm). Lấy mẫu xét 

nghiệm nhanh kháng nguyên vào 

ngày thứ 13 kể từ ngày thực hiện 

theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu 

trú. 

 

Lưu ý: Yêu cầu về cách ly tại nơi lưu trú cho đối tượng thực hiện theo Quyết định số 4583/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh; 

Trường hợp nơi lưu trú không đáp ứng các điều kiện thì người cách ly phải thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn hoặc tại cơ sở cách 
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TT 
Nội dung quản lý/đối tượng áp 

dụng 
Biện pháp áp dụng/quản lý Yêu cầu xét nghiệm Ghi chú 

ly tập trung khác theo thời gian cách ly tương ứng đối với từng đối tượng nêu tại hướng dẫn. Chính quyền địa phương có trách nhiệm bố 

trí địa điểm cách ly tập trung cho công dân, đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch. Thời gian cách ly, tần suất xét nghiệm 

áp dụng như quy định cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo từng đối tượng cách ly. 

2 Đối với các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2): 

 

- Lập danh sách F2 và tùy vào tình hình đánh giá nguy cơ, dịch tễ để tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kháng nguyên 

nhanh F2 mở rộng. 

- Tổ chức cách ly F2 tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của F1: 

+ Nếu kết quả xét nghiệm SARS-CV-2 lần 1 của F1 dương tính thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1. 

+ Nếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 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 việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, nếu xuất hiện triệu 

chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan y tế và Tổ COVID cộng đồng. 

3 Thực hiện theo dõi sau khi ra viện đối với bệnh nhân COVID-19 

 

- Thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Y tế cơ sở để biết, phối hợp. 

- Người bệnh sau khi ra viện thực hiện tự theo dõi tại nhà 7 ngày, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38°C ở hai lần 

đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì phải thông báo cho Trạm Y tế xã/phường/thị trấn để được hỗ trợ 

và xử trí kịp thời. 

- Tuân thủ thông điệp 5K 

* Đối với người bệnh ra viện thuộc trường hợp cách ly điều trị trên 10 ngày và có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp 

Real-time RT-PCR nhiều lần có nồng độ vi rút CT < 30, cơ sở điều trị có trách nhiệm thông báo với chính quyền địa 

phương để áp dụng các biện pháp như sau: 

+ Sau khi ra viện yêu cầu người bệnh thực hiện cách ly tại nhà trong 7 ngày. Đo thân nhiệt 2 lần/ngày. 

+ Nếu thân nhiệt cao hơn 38°C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để 
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TT 
Nội dung quản lý/đối tượng áp 

dụng 
Biện pháp áp dụng/quản lý Yêu cầu xét nghiệm Ghi chú 

thăm khám và xử trí kịp thời. 

II ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẾN/TRỞ VỀ LƯU TRÚ, LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 

1 
Đối với người đi từ khu vực nguy cơ rất cao (cấp độ 4) hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) (trước khi di chuyển thực hiện xét 

nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu) 

1.1 

Người tiêm đủ liều vắc xin phòng 

COVID-191 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 2 

Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu 

trú3 07 ngày kể từ ngày về địa phương.  

 

Thực hiện xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên vào ngày thứ nhất, 

ngày thứ 7 kể từ ngày về địa 

phương 

 

1.2 
Người chưa tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 07 

ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục 

tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày.  

Thực hiện xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên vào ngày thứ nhất, 

ngày thứ 7 kể từ ngày về địa 

phương 

 

1.3 
Người chưa tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 

Cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày bắt 

đầu cách ly, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 

14 ngày.  

Xét nghiệm SARS-COV-2 ba lần:  

- Lần 1, 2 thực hiện xét nghiệm 

nhanh kháng nguyên vào ngày đầu 

và ngày thứ 7; 

- Lần cuối cùng bằng phương 

pháp xét nghiệm bằng RT-PCR 

vào ngày thứ 14. 

 

                   
1 Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn đối với từng loại vắc xin được cấp phép (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng tính 

đến thời điểm nhập cảnh) và có Chứng nhận tiêm chủng/hộ chiếu vắc xin đã được Việt Nam công nhận (hoặc hợp pháp hoá/xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền nếu loại Giấy đó chưa được 

công nhận để sử dụng trực tiếp tại Việt Nam) hoặc 
2 Đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-COV-2 bằng phương pháp R.T-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) 

và đã khỏi bệnh (có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia/vùng lãnh thổ điều trị cấp). 
3 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 07 ngày kể từ ngày trở về; 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. 
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TT 
Nội dung quản lý/đối tượng áp 

dụng 
Biện pháp áp dụng/quản lý Yêu cầu xét nghiệm Ghi chú 

Lưu ý: Yêu cầu về điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo hướng dẫn tại Quyết định số 4583/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND 

tỉnh; Trường hợp không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú thì người cách ly phải thực hiện cách ly tập trung tại khách 

sạn hoặc tại cơ sở cách ly tập trung khác theo thời gian cách ly tương ứng đối với từng đối tượng nêu tại hướng dẫn. 

2 Người đi từ khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3) (Khuyến khích người dân tự xét nghiệm sàng lọc khi về đến địa phương) 

2.1 

Người đã tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 

Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 07 ngày.  

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. 

 

2.2 
Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 

liều vắc xin phòng COVID-19 

Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 

07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương. 

Thực hiện Thông điệp 5K,  

 

Thực hiện Xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên vào ngày thứ 07. 

Thông báo ngay cho cơ quan y tế 

trên địa bàn khi xuất hiện các triệu 

chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, 

giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu 

giác. 

 

3 

Người đi từ khu vực nguy cơ (cấp độ 2) và khu vực bình thường mới (cấp độ 1): Thực hiện khai báo y tế bắt buộc, thực hiện 

Thông điệp 5k, tự theo dõi sức khỏe trong 07 kể từ ngày đến/trở về địa phương (Khuyến khích người dân tự xét nghiệm sàng lọc 

khi về đến địa phương). 

4 
Người tham gia đoàn công tác (theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố) đi từ khu vực nguy cơ rất 

cao (cấp độ 4) hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) (trừ các trường hợp F1 hoặc F2) 
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TT 
Nội dung quản lý/đối tượng áp 

dụng 
Biện pháp áp dụng/quản lý Yêu cầu xét nghiệm Ghi chú 

4.1 

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, đặc biệt là đeo 

khẩu trang, không tụ tập và không đến 

nơi tập trung đông người. 

Thực hiện xét nghiệm SARS-

CoV-2 bằng phương pháp RT-

PCR 02 lần vào ngày đầu và ngày 

thứ 07 kể từ ngày đến/về địa 

phương. 

Theo Hướng 

dẫn tại Công 

văn số 

6386/BYT-

MT ngày 

06/8/2021 

của Bộ Y tế 

 

4.2 
Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 

liều vắc xin phòng COVID-19  

Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 03 

ngày kể từ ngày đến/về địa phương theo 

quy định. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 

cho đến hết 14 ngày kể từ ngày đến/về địa 

phương, luôn thực hiện thông điệp 5K, 

đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và 

không đến nơi tập trung đông người. 

Thực hiện xét nghiệm SARS-

CoV-2 02 lần vào ngày đầu và 

ngày thứ 03 kể từ ngày cách ly tại 

nhà, nơi lưu trú (khuyến khích xét 

nghiệm bằng phương pháp RT-

PCR). 

III 
ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH (Áp dụng từ 01/01/2022 theo Hướng dẫn tại Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 

của Bộ Y tế. Trong năm 2021 tiếp tục áp dụng theo các quy định hiện hành) 

1 

 

Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-194 hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 

Trong 03 ngày đầu kể từ ngày nhập 

cảnh: người nhập cảnh tự theo dõi sức 

khoẻ tại nơi lưu trú (gồm nhà ở, khách 

sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở 

của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà 

khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

...); không được tiếp xúc với người xung 

quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú. 

Thực hiện xét nghiệm SARS-

CoV-2 bằng phương pháp RT-

PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày 

nhập cảnh. Trường hợp kết quả 

xét nghiệm dương tính thì xử lý 

theo quy định. 

Khuyến 

khích tự xét 

nghiệm 

nhanh kháng 

nguyên 

SARS-CoV-

2 vào ngày 

                   
4 Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn đối với từng loại vắc xin được cấp phép (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính 

đến thời điểm nhập cảnh) và có Chứng nhận tiêm chủng/hộ chiếu vắc xin đã được Việt Nam công nhận (hoặc hợp pháp hoá/xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền nếu loại Giấy đó chưa được 

công nhận để sử dụng trực tiếp tại Việt Nam) 
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TT 
Nội dung quản lý/đối tượng áp 

dụng 
Biện pháp áp dụng/quản lý Yêu cầu xét nghiệm Ghi chú 

Tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 

ngày kể từ ngày nhập cảnh; 

thứ 1 kể từ 

ngày nhập 

cảnh 

2 

Người nhập cảnh chưa tiêm hoặc 

tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

- Thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong 

07 ngày kể từ ngày nhập cảnh; tiếp tục 

theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày; 

- Đối với người nhập cảnh dưới 18 tuổi 

(sau đây gọi chung là trẻ em), người từ 

65 tuổi trở lên (sau đây gọi chung là 

người cao tuổi), phụ nữ có thai, người 

có bệnh lý nền (nhưng không phải theo 

dõi, điều trị tại cơ sở y tế): được cách ly 

cùng cha/mẹ/người chăm sóc (sau đây 

gọi chung là người chăm sóc). Người 

chăm sóc phải tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 và phải ký cam kết tự 

nguyện cách ly cùng sau khi được giải 

thích về các nguy cơ lây nhiễm COVID-

19; phải thực hiện nghiêm các yêu cầu 

về xét nghiệm và các quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19 như đối với 

người nhập cảnh. 

Thực hiện xét nghiệm SARS-

CoV-2 bằng phương pháp RT-

PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 

kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp 

kết quả xét nghiệm dương tính thì 

xử lý theo quy định. 

Lưu ý: Yêu cầu về cách ly tại nơi lưu trú cho người nhập cảnh thực hiện theo Quyết định số 4583/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của 

UBND tỉnh; Trường hợp nơi lưu trú không đáp ứng các điều kiện thì người cách ly phải thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn hoặ c 

tại cơ sở cách ly tập trung khác theo thời gian cách ly tương ứng đối với từng đối tượng nêu tại hướng dẫn. 

 



 

 

DANH MỤC CÁC BỆNH NỀN 

Có nguy cơ gia tăng mức độ nặng khi mắc COVID-19 

(Ban hành kèm theo Công văn số            /TTCH-SYT ngày           /12/2021 của 

Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh) 

 

1. Đái tháo đường 

2. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các bệnh phổi khác 

3. Ung thư (đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học, ung thư phổi và 

bệnh ung thư di căn khác). 

4. Bệnh thận mạn tính 

5. Ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu 

6. Béo phì, thừa cân 

7. Bệnh tim mạch (suy tim, bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim)  

8. Bệnh lý mạch máu não 

9. Hội chứng Down 

10. HIV/AIDS 

11. Bệnh lý thần kinh (bao gồm cả chứng sa sút trí tuệ) 

12. Bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh thalassemia, bệnh huyết học mạn tính 

khác 

13. Hen phế quản 

14. Tăng huyết áp 

15. Thiếu hụt miễn dịch 

16. Bệnh gan 

17. Rối loạn do sử dụng chất gây nghiện 

18. Đang điều trị bằng thuốc corticosteroid hoặc các thuốc ức chế miễn 

dịch khác. 

19. Các bệnh hệ thống. 

20. Bệnh lý khác đối với trẻ em: Tăng áp phổi nguyên hoặc thứ phát, bệnh 

tim bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa di truyền bẩm sinh, rối loạn nội tiết 

bẩm sinh-mắc phải. 
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