
 
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

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

Số:           /SYT-NVYD 
V/v hướng dẫn tạm thời công tác xét 
nghiệm, cách ly phòng, chống dịch 

COVID-19 với người về từ tỉnh Phú Thọ 
và các vùng nguy cơ theo cấp độ dịch. 

  Tuyên Quang, ngày      tháng 10  năm 2021 

 

 
Kính gửi:         - Các Sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn;  

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh của tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Để kịp thời chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để dịch COVID-19 có thể 

lây lan tại địa phương do người địa phương trở về từ các tỉnh có dịch bệnh, đặc 
biệt là vùng có nguy cơ rất cao (cấp độ 4).  

Hồi 12h 00 ngày 17/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đánh giá cấp 

độ 4 (Nguy cơ rất cao - màu đỏ) đối với Thị trấn Hùng Sơn, Thị trấn Lâm 
Thao(thuộc huyện Lâm Thao); xã Hy Cương, xã Thanh Đình, xã Chu Hóa và 

Phường Bách Hạc (thuộc Thành phố Việt Trì); Các địa bàn còn lại của thành 
phố Việt Trì và huyện Lâm Thao xác định là vùng nguy cơ dịch ở cấp độ 3 

(Nguy cơ cao – màu cam). 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3993/UBND-KGVX ngày 

17/10/2021 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát người từ vùng có dịch đến, trở về 
tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ các Hướng dẫn và thực tế của tỉnh Tuyên Quang, Sở Y tế hướng 
dẫn tạm thời về công tác xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 với 

người di chuyển giữa các vùng nguy cơ1 về tỉnh cụ thể như sau: 

1. Đối với người về từ tỉnh Phú Thọ và đi từ khu vực nguy cơ rất cao, 

khu vực nguy cơ cao (màu đỏ và màu cam): 

- Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, tự theo dõi cập 
nhật cấp độ dịch và xác định yếu tố nguy cơ có tiếp xúc gần với ca bệnh  

+ Nếu là F1 (trong vòng 03 ngày kể từ khi F0 được công bố) thực hiện 
cách ly tập trung 14 ngày lấy mẫu RT-PCR ngày 1, 7 và 14. Thời gian tiếp xúc 

với F0 trên 3 ngày lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cách ly tại nhà trong khi chờ 
kết quả xét nghiệm; Nếu kết quả âm tính tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu 

trú trong 07 ngày  lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7; hạn chế tiếp xúc trong 7 

ngày tiếp theo nghiêm túc thực hiện 5K và xét nghiệm RT-PCR (nếu có ho, 
sốt…).   

+ Nếu là F2 báo cơ sở y tế gần nhất lấy mẫu xét nghiệm Test nhanh, kết 

                                                 
1 Trên cơ sở xác định các tỉnh, thành phố, khu vực đang có dịch COVID-19 (được cập nhật thường xuyên trên 

website của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly) 

https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly


quả âm tính cách ly tại nhà 7 ngày theo dõi F1, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 
thứ 7; tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày tiếp theo thực 

hiện Thông điệp 5K và xét nghiệm RT-PCR (nếu có ho, sốt…). Trường hợp có 

kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định. 

- Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: 
Theo tình hình thực tế hiện nay, nên thực hiện cách ly y tế tập trung từ 7-14 

ngày (tính từ thời điểm tiếp xúc với yếu tố dịch tễ lần cuối) lấy mẫu để xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần (vào ngày thứ 1, 7  hoặc 
ngày thứ 14) kể từ khi vào cơ sở cách ly; kết quả xét nghiệm âm tính sẽ kết thúc 
cách ly tập trung và bàn giao về địa phương nơi đăng ký lưu trú để tiếp tục tự theo 
dõi tại nhà 14 ngày tiếp.  

2. Đối với Người đi từ khu vực nguy cơ (màu vàng):  

- Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: tự theo dõi sức 

khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương  và 

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.  

-  Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều văc xin phòng COVID-19: 
thực hiện Thông điệp 5K, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ  
ngày đến/về địa phương và tiếp tục hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khoẻ trong 

vòng 7 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên 02 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly y 
tế tại nhà, nơi lưu trú. Thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong 

trường hợp xuất hiện các triệu chứng như:  sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm 
hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính 

với SARS-COV-2 thì xử trí theo quy định. 

3. Đối với người về từ khu vực bình thường mới (vùng xanh): Không 

phải cách ly, luôn thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày, 
cập nhật yếu tố dịch tễ trong vòng 14 ngày của vùng đã từng đi qua. Để kịp thời 

và chủ động các biện pháp phòng chống dịch và báo ngay cho cơ quan y tế để 
theo dõi và xử lý theo quy định. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các Tổ COVID 

cộng đồng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị tại địa bàn, đoàn thanh 
niên, công an địa phương để rà soát tất cả những người đi/đến/về từ các ổ dịch, 

vùng dịch và đặc biệt là người dân về từ các địa điểm vừa được công bố nguy cơ 
cao và rất cao ở trên; đồng thời cập nhật theo dõi vùng nguy cơ được cập nhật 
hàng ngày của các tỉnh tại Cổng thông tin Bộ Y tế và Cổng thông tin tỉnh Phú 

Thọ, Sở Y tế Phú Thọ để kịp thời phối hợp với y tế có các biện pháp thực hiện 
xét nghiệm sàng lọc cho người về từ các địa điểm diễn biến phức tạp về dịch 

bệnh và có ca bệnh tại cộng đồng, đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch 
tại địa phương.   

- Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh các cấp: Căn cứ tình hình thực tế và 
các hướng dẫn quyết định việc thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu 

trú hoặc việc tự theo dõi sức khỏe của người dân trên địa bàn; giám sát chặt chẽ, 



Tổ COVID cộng đồng trong thực hiện nhiệm vụ; có chế tài xử lý nghiêm các 
trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

quy định. 

5. Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe: 

- Cập nhật cấp độ dịch của tỉnh Tuyên Quang trên cổng thông tin điện tử 
Sở Y tế và cấp độ dịch của các tỉnh theo đăng tải của Bộ Y tế. Đặc biệt lưu ý 

cấp độ dịch của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận. 

- Thông báo, tuyên truyền rộng rãi tới người dân để những người dân khi trở 
về địa bàn tự khai báo, nhân dân giám sát thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế 

để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

6. Trung tâm Y tế các huyện, Thành phố: 

- Chỉ đạo cho cán bộ y tế khi điều tra, lấy mẫu xác định yếu tố dịch tễ 
những trường hợp khai báo có liên quan đến vùng dịch, ổ dịch cần xác định là 

F1, F2 ….(xác định Theo Quyết định 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y 
tế về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với 

người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính và Quyết định 3468/QĐ-BYT ngày 
08/7/2020 về việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống 

COVID-19) để đảm bảo cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp 
phòng bệnh như những người có tiếp xúc gần với người dương tính theo quy 

định hiện hành. 

- Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tất cả những người về từ vùng có nguy cơ 
cao và thực hiện cách ly theo đúng hướng dẫn tại Văn bản số 3982/UBND-

THVX ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tạm 
thời thực hiện một số biện pháp thích an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19. Những trường hợp được lấy mẫu xét nghiêm phải tự theo dõi chờ 
kết quả nếu âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 

ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối với yếu tố dịch tễ nếu có ho sốt cần thông báo 
với cơ sở Y tế để được hướng dẫn.  

Lập danh sách tất cả những người Từ Phú Thọ trở về địa phương theo 
mốc thời gian từ 01/10/2021 và các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai: 

thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm và kết quả. (có biểu mẫu tổng hợp hàng ngày gửi 
kèm)Báo cáo số liệu cập nhật theo Báo cáo hàng ngày. Bản mềm gửi trước theo 

địa chỉ Email: pnghiepvuy@gmail.com. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai và báo cáo kịp thời khó khăn 

vướng mắc về Sở Y tế - Cơ quan thường trực kịp thời tổng hợp xin ý kiến Ủy 
ban nhân dân tỉnh./.  
Nơi nhận:              
- Như trên; 
- UBND tỉnh(BC); 
- TTYT các huyện, thành phố; 
- TTKSBT tỉnh;                          (Th/h) 
- Lãnh đạo SYT; 
- Lưu: VT, NVYD(B). 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thành Hưng 
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