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KẾ HOẠCH  

Tiếp nhận, vận chuyển và cách ly đối với người bệnh COVID-19 điều trị  

tại các cơ sở y tế ngoài tỉnh đủ điều kiện ra viện về tỉnh Tuyên Quang. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí 

cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Văn bản số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19 hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành 

cách ly tập trung; 

Căn cứ Quyết định 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới 

(SARS-CoV-2); 

Căn cứ Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19 Về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, 

thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống 

dịch COVID-19. 

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Căn cứ Văn bản số 4122/BYT-KCB ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp 

nhận và theo dõi người bệnh COVID-19 khỏi bệnh. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh an toàn, 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Tiếp nhận, vận chuyển và cách ly đối với người bệnh 

COVID-19 điều trị tại các cơ sở y tế ngoài tỉnh đủ điều kiện ra viện về Tỉnh Tuyên 

Quang, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Thực hiện tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại các cơ sở y tế 

ngoài tỉnh đủ tiêu chuẩn ra viện, vận chuyển người bệnh về địa phương an toàn, tổ 

chức cách ly y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 



Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển người bệnh về địa phương kịp thời ngay khi 

có thông báo của cơ sở điều trị. Vận chuyển người bệnh an toàn từ cơ sở điều trị về 

địa phương. 

Triển khai cách ly y tế đối với người bệnh COVID-19 đủ điều kiện ra viện tại 

cơ sở cách ly y tế theo quy định khi về đến địa phương: tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly 

tập trung, tại nhà đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, cộng đồng và cán bộ tại 

cơ sở cách ly, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

 1. Đối tượng áp dụng 

Người bệnh có xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 được điều trị 

tại các cơ sở y tế ngoài tỉnh đủ tiêu chuẩn xuất viện theo Quyết định 2008/QĐ-BYT 

ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2). 

 2. Địa điểm: 

 - Địa điểm đón: Tại các cơ sở ngoài tỉnh Tuyên Quang điều trị người bệnh có 

xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

 - Địa điểm đón về thực hiện cách ly:  

 + Bệnh viện Phổi Tuyên Quang. 

+ Khu cách ly tập trung y tế. 

+ Tại địa phương, nơi lưu trú của người bệnh. 

3. Thời gian triển khai:Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành đến khi hết 

bệnh nhân có xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 là công dân tỉnh 

Tuyên Quang điều trị tại các cơ sở y tế ngoài tỉnh đủ điều kiện ra viện về địa 

phương. Thời gian cách ly tùy từng Bệnh nhân cụ thể: 

- Đủ 14 ngày tại Bệnh viện Phổi/cơ sở cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 

vào ngày 1,3,7 và ngày thứ 14 trước khi kết thúc cách ly. Hết cách ly về nhà tự theo 

dõi sức khỏe tại nhà và nghiêm túc thực hiện 5K 

- Đủ 7 ngày tại Bệnh viện Phổi/cơ sở cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 

vào ngày 1,3 và ngày thứ 7 trước khi kết thúc cách ly. Bàn giao về địa phương tiếp 

tục ra quyết định cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, lấy mẫu xét 

nghiệm ngày thứ 7 trước khi kết thúc cách ly. Hết cách ly tự theo dõi sức khỏe tại 

nhà và nghiêm túc thực hiện 5K.  

4. Hình thức triển khai:  

- Sở Y tế căn cứ theo danh sách người bệnh COVID-19 khỏi bệnh tại các cơ 

sở điều trị bệnh nhân COVID-19 ngoài tỉnh gửi, thông báo cho Bệnh viện Phổi 

phối hợp với các cơ sở y tế điều trị thống nhất cách thức tiếp nhận, vận chuyển 

người bệnh về Bệnh viện Phổi/khu cách ly tập trung hoặc tại gia đình và áp dụng 



biện pháp cách ly người bệnh theo quy định. Trong trường hợp nhiều cơ sở điều trị 

thông báo trong cùng một ngày Sở Y tế sẽ điều động thêm phương tiện vận chuyển 

của: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện Suối khoáng 

Mỹ lâm để thực hiện vận chuyển bệnh nhân. 

- Bệnh viện Phổi cử cán bộ đầu mối liên hệ với cơ sở điều trị thống nhất 

phương án tiếp nhận, bố trí phương tiện vận chuyển người bệnh từ cơ sở điều trị 

ngoại tỉnh về tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế của Bệnh nhân và điều kiện cách ly tại 

bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện quyết định việc tiếp nhận cách ly tại Bệnh viện 

Phổi hoặc bàn giao cho cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thành phố để tiếp tục 

thực hiện cách ly đảm bảo phòng chống dịch:  

+ Phương án 1: Thực hiện cách ly tại Bệnh viện Phổi: Giám đốc Bệnh viện 

Quyết định cách ly y tế tập trung từ 7 đến 14 ngày tại bệnh viện, tùy theo từng bệnh 

nhân cụ thể và điều kiện tại cơ sở cách ly của Bệnh viện. Theo dõi thân nhiệt 02 

lần/ngày. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time RT-PCR 

tại thời điểm ngày thứ 1 hoặc 3 và ngày thứ 7 tùy từng bệnh nhân cụ thể có thể cho 

ra viện về cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện hoặc cách ly đủ 14 ngày tại bệnh viện và 

lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 14( nếu cách ly đủ 14 ngày).  

+ Phương án 2: Thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện, 

thành phố (khi tại Bệnh viện Phổi quá tải): Người phụ trách khu cách ly tập trung 

tiếp nhận bệnh nhân từ tổ vận chuyển thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh ra quyết định cách ly. 

- Cấp giấy hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người bệnh, có văn bản 

thông báo danh sách những người đã hoàn thành cách ly ngay khi họ có quyết định 

hoàn thành cách ly (thông tin ít nhất gồm số điện thoại hoặc/và Email, địa chỉ về 

lưu trú và bản chụp các giấy tờ liên quan) cho địa phương, cơ sở y tế nơi người 

hoàn thành cách ly về lưu trú biết để tiếp tục cách ly, quản lý, theo dõi sức khỏe, 

giám sát y tế thêm 14 ngày tiếp theo. 

+ Yêu cầu người bệnh ký cam kết (theo mẫu gửi kèm), hướng dẫn cụ thể tiếp 

tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú. Hạn chế tiếp xúc với 

người xung quanh, 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. 

- Người bệnh hoàn thành cách ly y tế tập trung di chuyển từ nơi cách ly y tế 

tập trung về nơi lưu trú: 

+ Nếu chỉ thực hiện cách ly tập trung 07 ngày: Khuyến khích đi bằng xe 

riêng (do người hoàn thành cách ly hoặc địa phương bố trí kinh phí do cá nhân 

bệnh nhân chi trả): xe phải được đăng ký trước với Bệnh viện Phổi, không tổ chức 

đưa đón đông người (chỉ gồm lái xe hoặc/và người giám sát đi cùng). Chính quyền 

địa phương, cơ sở y tế nơi người đã hoàn thành cách ly y tế tập trung về nơi lưu trú 



tiếp nhận thông tin về những người đã hoàn thành cách ly về địa bàn cư trú, tiếp tục 

ra quyết định cách ly tại nhà quản lý, kiểm tra, theo dõi y tế cho đến hết 07 ngày 

(kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly tập trung), cụ thể: Nguyên tắc là khi 

địa phương tiếp nhận người hết thời hạn cách ly tập trung phải có đầy đủ điều kiện, 

giấy hoàn thành cách ly, kết quả xét nghiệm. 

+ Nếu đã thực hiện cách ly tập trung 14 ngày: Người hoàn thành cách ly về 

địa phương và người đi cùng (nếu có) phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình di 

chuyển, bố trí, sử dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống xe và 

trong suốt quá trình di chuyển; cài đặt và mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục 

và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo quy định. Hạn chế tiếp xúc gần 

(<2m) với người khác trong quá trình di chuyển. Hạn chế dừng, đỗ ăn uống dọc 

đường, tốt nhất đi thẳng từ khu cách ly tập trung về nhà, nơi lưu trú. 

 III. KINH PHÍ 

 Ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí vận chuyển, xét nghiệm và các chế 

độ trong thời gian cách ly tập trung theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 

16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa 

bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19  

Người bệnh tự chi trả tiền ăn ( tối thiểu là 80.000/ngày) trong quá trình cách 

ly y tế tập trung, chi phí vận chuyển từ Bệnh viện Phổi về nơi cách ly y tế tập trung 

hoặc về nơi lưu trú để theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Nghiệp vụ Y, dược 

Kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển và cách ly y tế 

tập trung đối với người bệnh COVID-19 điều trị tại các cơ sở y tế ngoài tỉnh đủ 

điều kiện ra viện. 

Tiếp nhận thông tin từ các cơ sở điều trị bệnh nhân là công dân tỉnh Tuyên 

Quang đủ điều kiện ra viện, thông báo cho Bệnh viện Phổi thực hiện tiếp nhận, vận 

chuyển và cách ly y tế tập trung đối với người bệnh. 

2. Phòng Kế hoạch tài chính 

Tham mưu về thanh quyết toán, lập dự toán chi tiết các chi phí liên quan việc 

vận chuyển và cách ly y tế tập trung đối với người bệnh từ nguồn ngân sách nhà 

nước trình Sở Tài chính thẩm định. 

Hướng dẫn các đơn vị về thủ tục thanh toán các chi phí vận chuyển và cách 

ly y tế tập trung, thanh toán cho các đơn vị theo quy định. 

3. Văn phòng Sở Y tế 



Bố trí, điều động phương tiện vận chuyển từ các Bệnh viện khác và cán bộ 

tham gia vận chuyển người bệnh từ cơ sở điều trị về Bệnh viện Phổi trong trường 

hợp đông bệnh nhân vận chuyển trong ngày. 

4. Bệnh viện Phổi  

Xây dựng phương án tiếp nhận, bố trí phương tiện vận chuyển người bệnh từ 

cơ sở điều trị ngoại tỉnh về bệnh viện Phổi để tiếp tục thực hiện cách ly; Cử cán bộ 

đầu mối cung cấp số điện thoại để các cơ sở điều trị thuận lợi trao đổi thông tin. 

Ra quyết định cách ly, quản lý, giám sát người bệnh trong thời gian cách ly y 

tế tại bệnh viện, hoàn thiện thủ tục hoàn thành cách ly, bàn giao người bệnh về nơi 

lưu trú theo quy định. 

Hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán, gửi Sở Y tế đề nghị thanh toán các chi 

phí vận chuyển bệnh nhân (01 tháng/lần), chi phí cách ly y tế tập trung tại bệnh 

viện ngay sau khi hoàn thành cách ly theo quy định 

5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện Suối 

khoáng Mỹ Lâm 

Bố trí phương tiện, cán bộ tham gia vận chuyển người bệnh từ cơ sở điều trị 

về Bệnh viện Phổi khi Sở Y tế trưng tập. 

Hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán, gửi Sở Y tế đề nghị thanh toán các chi 

phí vận chuyển bệnh nhân (01 tháng/lần). 

6. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

Tham mưu với chính quyền địa phương, thực hiện tiếp nhận bệnh nhân sau 

khi hoàn thành cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Phổi trở về địa phương. 

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn phụ trách thực hiện theo dõi, giám sát 

việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà của người bệnh tại nơi cư trú theo quy định 

7. Đề nghị Sở Tài chính 

Phối hợp hướng dẫn thanh quyết toán, thẩm định chi phí vận chuyển và chi 

phí cách ly y tế tập trung đối với người bệnh COVID-19 điều trị tại các cơ sở y tế 

ngoài tỉnh đủ điều kiện ra viện về địa phương. Cấp kinh phí kịp thời để đảm bảo 

công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 

8. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

Phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, quản lý người bệnh 

COVID-19 đủ điều kiện ra viện đã hoàn thành cách ly y tế tập trung về địa phương 

theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện tiếp nhận, vận chuyển người bệnh về địa 

phương và áp dụng biện pháp cách ly đối với người bệnh COVID-19 điều trị tại các 

cơ sở y tế ngoài tỉnh đủ điều kiện ra viện tại tỉnh Tuyên Quang của Sở Y tế, các 



đơn vị căn cứ triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc 

yêu cầu các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Y tế để thống nhất giải quyết./. 

(Đầu mối tại Sở Y tế: Bs Lê Đào Bích, TP NVYD – SYT tỉnh Tuyên Quang, 

điện thoại: 0988 826 629; Tại Bệnh viện Phổi: ĐT: Bs Hoàng Minh Đức, TP 

KHTH – Bệnh viện Phổi, điện thoại: 0984 250 226 )  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính;             

- UBND các huyện, TP;   (phối hợp) 

- Bệnh viện Phổi; 

- TTYT các huyện, TP; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện Y dược cổ truyền;              (thực hiện) 

- Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Văn phòng, các Phòng NVYD - KHTC; 

- Lưu VT-NVYD(Bi).                                                                                  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

    



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

GIẤY CAM KẾT 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi hoàn thành cách ly tập trung 

 

Họ và tên: …………………….……Giới tính: ………..Năm sinh: ……………….... 

Địa chỉ cư trú: ………………………………………………………..……………… 

Nhập cảnh từ Quốc gia:…………………………..…… Số điện thoại ……………... 

Đã hoàn thành cách ly tập trung tại………………………………………………….. 

Từ ngày ……………………………….đến ngày…………………………………..... 

Địa chỉ nơi đến sau khi hoàn thành cách ly tập trung:………………………………... 

………………………………………………………………..………………………. 

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

sau hoàn thành cách ly tập trung như sau:  

1. Đeo khẩu trang, sử dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống xe, 

máy bay, tàu và trong suốt quá trình di chuyển; Hạn chế tiếp xúc gần (<2m) với người 

khác trong khi di chuyển; Hạn chế dừng ăn uống dọc đường, đi thẳng từ khu cách ly tập 

trung về nhà, nơi lưu trú. 

2. Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu 

trú đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi 

trở về từ khu cách ly tập trung. Thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y 

tế địa phương 

3. Nghiêm túc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện 

phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.  

4. Không ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi lưu trú để làm 

việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì sẽ báo ngay cho công an, y tế địa 

phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (khẩu trang - khoảng cách - không tập trung 

- khử khuẩn - khai báo y tế) của Bộ Y tế; không tụ tập, đến nơi đông người.  

5. Trường hợp cần thiết phải di chuyển tới địa phương khác, tôi sẽ báo cáo cho Công 

an địa phương trước 01 ngày và sẽ báo cáo chính quyền địa phương nơi đến để tiếp tục 

quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.  

6. Chấp hành việc thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ 

ngày kết thúc cách ly tập trung) theo quy định của Bộ Y tế. 

Nếu vi phạm cam kết tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Sở Y tế và pháp luật. 

Bản cam kết này được lập thành 03 bản có nội dung như nhau (01 bản gửi về địa phương 

nơi đến sau cách ly, 01 bản lưu hồ sơ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang, 

người viết cam kết giữ 01 bản)./. 

                                                        ………………………ngày           tháng        năm 2021 

                                                                                         NGƯỜI CAM KẾT 

                                                                                        

      

   

     



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG ÁN DI CHUYỂN 

Từ cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh Tuyên Quang về nơi cư trú  

sau hoàn thành cách ly tập trung 

 

Họ và tên: ………………………………Giới tính: ………..Năm sinh: ……………. 

Địa chỉ cư trú: ………………………………………………………..……………… 

Nhập cảnh từ Quốc gia:…………………………..…… Số điện thoại ………..……. 

Đã hoàn thành cách ly tập trung tại………………………………………….………. 

Từ ngày ……………………………….đến ngày………………………….………… 

Địa chỉ nơi đến sau khi hoàn thành cách ly tập trung:……………………………….. 

………………………………………………………………..………………………. 

Đăng ký phương án di chuyển sau khi hoàn thành cách ly tập trung về nơi cư trú như sau: 

- Phương tiện dự kiến di chuyển từ khu cách ly tập trung về nơi cư trú 

bằng:………………………Thời gian khởi hành…………………………………. 

Thời gian khởi hành…………………Thời gian dự kiến đến nơi cư trú…………..…. 

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về phương án di chuyển này, thực hiện nghiêm túc đeo 

khẩu trang, sử dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống xe và trong suốt qúa 

trình di chuyển; Hạn chế tiếp xúc gần với người khác và trong qúa trình di chuyển; Hạn chế ra 

khỏi phương tiện dọc đường, khi về địa phương tôi thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế, 

chính quyền địa phương và chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

tại nhà theo quy định./. 

                                                                 ……………ngày        tháng       năm 2021 

                                                                                             NGƯỜI CAM KẾT  
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