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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4549/BCĐ-YT 
V/v điều chỉnh một số biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19 

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 10  năm 2021 

     
 Kính gửi:   

   - BCĐ PCD COVID-19 các huyện/thị xã/thành phố; 

   - Trung tâm Y tế các huyện các huyện/thị xã/thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Sở 

Y tế (cơ quan thường trực của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh) điều chỉnh một số nội 

dung tại sơ đồ hướng dẫn cách ly phòng chống dịch COVID-19 như sau: 

1. Đối với người đi từ vùng dịch về đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-

19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận 

tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít 

nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc 

đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-

CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm 

đến/về địa phương) và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19: 

- Giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương. 

- Điều kiện giám sát y tế tại nhà phải đảm bảo (được BCD PCD COVID-19 

địa phương thẩm định) 

- Yêu cầu người giám sát y tế tại nhà: Không được ra khỏi nơi lưu trú, nếu cần 

phải thông báo cho công an và cán bộ y tế để hướng dẫn. 

- Số lần xét nghiệm: 03 lần (Ngày thứ 1 làm test nhanh, ngày thứ 3 và thứ 7 

làm xét nghiệm PCR kể từ ngày về địa phương).  

- Sau khi hoàn thành giám sát y tế tại nhà/ nơi lưu trú, tiếp tục tự theo dõi 

sức khỏe tại nhà 7 ngày. Nếu có các triệu chứng về ho, sốt, tức ngực ... phải thông 

báo và đến ngay cơ sở y tế trên địa bàn. 

2. Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccin phòng COVID-19 

- Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối hoặc ngày 

về địa phương. 

- Số lần xét nghiệm: 4 lần. (Ngày thứ 1, ngày thứ 3, ngày thứ 7 và ngày thứ 

14 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng về địa phương.) 

- Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, sẽ giám sát y tế tại nhà/ nơi lưu trú 

thêm 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. (Ngày thứ 3 bằng test nhanh kháng 

nguyên, ngày thứ 7 bằng PCR); sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe đủ 28 ngày 

theo quy định kể từ ngày về địa phương. Nếu có các triệu chứng về ho, sốt, tức 

ngực ... phải thông báo và đến ngay cơ sở y tế trên địa bàn. 



2 

 

3. Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccin trên 14 ngày hoặc đã điều trị 

khỏi COVID-19 (trong vòng 6 tháng): 

- Thực hiện cách ly tập trung 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

- Số lần xét nghiệm: 3 lần. (Ngày thứ 1, ngày thứ 3, ngày thứ 7 kể từ ngày 

nhập cảnh/ về địa phương) 

- Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, sẽ giám sát y tế tại nhà/ nơi lưu trú 

thêm 7 ngày kể từ ngày kết thúc cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. 

(Ngày thứ 3 bằng test nhanh kháng nguyên, ngày thứ 7 bằng PCR), tiếp tục tự 

theo dõi sức khỏe đủ 28 ngày theo quy định kể từ ngày về địa phương. Nếu có 

các triệu chứng về ho, sốt, tức ngực ... phải thông báo và đến ngay cơ sở y tế trên 

địa bàn. 

Các đối tượng khác tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo 

quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. 

Ban hành Sơ đồ đính kèm này, thay thế cho Sơ đồ đã ban hành kèm theo 

Công văn số 4144/BCĐ-YT ngày 22/9/2021. 

(Đính kèm sơ đồ hướng dẫn cách ly phòng chống dịch sau khi điều chỉnh bổ sung)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NVY. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Trần Kiêm Hảo 
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