
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

BAN CHỈ ĐẠO  

PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19 TỈNH KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Kon Tum, ngày     tháng 8 năm 2021 
  
  

Số:            /HD-BCĐ           
  

V/v hướng dẫn bàn giao, vận chuyển,  

quản lý ca COVID-19 xuất viện 
 

 

 

Kính gửi:  

 - Tiểu ban Điều trị của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân và BCĐ PCD COVID-19    

   các huyện, thành phố; 

 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

 - Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; 

 - Bệnh viện Y Dược cổ truyền - PHCN; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus Corona mới 

(SARS-CoV-2); Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị 

bệnh nhân COVID-19; Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn, bàn giao, 

quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch (BCDD PCD) COVID-9 tỉnh triển khai 

việc bàn giao, vận chuyển, quản lý ca COVID-19 xuất viện, hoàn thành cách ly 

điều trị (CLĐT) như sau: 

I. CÔNG TÁC BÀN GIAO, TIẾP NHẬN, VẬN CHUYỂN NGƯỜI 

HOÀN THÀNH CÁCH LY ĐIỀU TRỊ VỀ ĐỊA PHƯƠNG (nơi cư trú/lưu 

trú của người hoàn thành cách ly điều trị) 

1. Thủ tục bàn giao: Khi có ca COVID-19 xuất viện (hoàn thành cách ly 

điều trị-CLĐT), cần có các thủ tục bàn giao cần thiết:  

(1) Giấy ra viện (kèm mẫu 1; cơ sở cách ly điều trị ban hành);  

(2) Khai báo y tế của người hoàn thành cách ly điều trị (kèm mẫu 2; người 

hoàn thành CLĐT khai báo);  

(3) Bản cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 trong quá trình di chuyển về địa phương và tuân thủ các các quy 

định phòng chống dịch áp dụng cho bản thân tại địa phương (kèm mẫu 3; người 

hoàn thành CLĐT cam kết);  
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(4) Phương án di chuyển của người hoàn thành cách ly điều trị về nơi cư 

trú/lưu trú (kèm mẫu 4; người hoàn thành CLĐT và cơ sở cách ly điều trị thống 

nhất Phương án, có thể thống thêm với địa phương tiếp nhận để đảm bảo phòng 

chống dịch);  

(5) Biên bản bàn giao người hoàn thành cách ly điều trị (kèm mẫu 5; cơ sở 

cách ly điều trị ban hành);  

(6) Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp RT-PCR (kèm mẫu 6; cơ sở cách ly điều trị ban hành);  

(7) Công văn của Sở Y tế về trường hợp người bệnh mắc COVID-19 điều 

trị khỏi bệnh (các cơ sở CLĐT báo cáo nội dung theo mẫu 7 ngay khi có kết quả 

xét nghiệm âm tính lần 1 để Sở Y tế ban hành văn bản gửi các địa phương chủ 

động bố trí tiếp nhận). 

2. Bàn giao, tiếp nhận: 

- Nguyên tắc giao nhận các ca COVID-19 hoàn thành CLĐT: Ca COVID-

19 được cơ sở cách ly điều trị cho xuất viện, có đầy đủ hồ sơ giao nhận theo quy 

định, kèm giấy tờ tùy thân của ca COVID-19 được xuất viện. 

- Thành phần giao nhận:  

+ Nếu ca COVID-19 do các cơ sở CLĐT của tỉnh Kon Tum cho xuất viện 

về các huyện, thành phố trong tỉnh: Đơn vị tổ chức CLĐT, người hoàn thành 

CLĐT, Trung tâm Y tế các huyện/thành phố nơi người hoàn thành CLĐT về địa 

phương. 

+ Nếu ca COVID-19 do các cơ sở CLĐT của tỉnh Kon Tum cho xuất viện 

về các tỉnh khác: Đơn vị tổ chức CLĐT, người hoàn thành CLĐT, Sở Y tế nơi 

người hoàn thành CLĐT về địa phương (nếu nơi nhận ở xa thì thông báo bằng 

văn bản). 

+ Nếu ca COVID-19 do các cơ sở CLĐT của các tỉnh khác cho xuất viện 

chuyển về địa bàn tỉnh: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận 

để tiếp tục quản lý. 

3. Di chuyển từ cơ sở cách ly điều trị về địa phương 

3.1. Quy định chung 

3.1.1. Bằng phương tiện vận tải đường bộ:  

- Yêu cầu đi bằng xe riêng (do người hoàn thành CLĐT hoặc địa phương 

tiếp nhận hoặc cơ sở CLĐT bố trí; kinh phí do người hoàn thành CLĐT chịu 

trách nhiệm): Xe phải được đăng ký trước với cơ sở CLĐT, không tổ chức đưa 

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

- Người hoàn thành CLĐT, lái xe hoặc 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 
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mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá 

nhân theo quy định.  

- Người hoàn thành CLĐT không 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 cơ sở CLĐT 

về nơi nhận/địa phương nơi cư trú/lưu trú.  

3.1.2. Bằng phương tiện vận tải hàng không, tàu:  

- Thông báo, liên hệ trước với đơn vị vận chuyển về việc người hoàn 

thành CLĐT về địa phương để đơn vị vận chuyển biết, có phương án bố trí các 

biện pháp phòng chống dịch (như vị trí chỗ ngồi, các biện pháp phòng chống lây 

nhiễm...) khi sử dụng phương tiện.  

- Người hoàn thành CLĐT thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá 

nhân, phòng lây nhiễm theo quy định của đơn vị vận chuyển trong suốt quá trình 

di chuyển. Thường xuyên đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay 

trước, trên máy bay, tàu trong suốt quá trình di chuyển. Khai báo y tế, cài đặt và 

mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá 

nhân theo quy định. 

3.1.3. Việc vận chuyển người hoàn thành CLĐT về địa phương trong 

tỉnh: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3470/SYT-NVYD ngày 

29/7/2021 của Sở Y tế. 

3.2. Trường hợp ca COVID-19 do các cơ sở CLĐT của tỉnh Kon Tum 

cho xuất viện về các huyện, thành phố trong tỉnh 

Cơ sở CLĐT bố trí phương tiện của mình để vận chuyển người hoàn 

thành CLĐT về địa phương bàn giao cho chính quyền địa phương và Trung tâm 

Y tế huyện/thành phố. Trường hợp cơ sở CLĐT không bố trí được phương tiện 

vận chuyển, cần trao đổi với Trung tâm Y tế huyện/thành phố nơi nhận để bố trí 

phương tiện đón người hoàn thành CLĐT về địa phương. 

3.3. Trường hợp ca COVID-19 do các cơ sở CLĐT của tỉnh Kon Tum 

cho xuất viện về các tỉnh khác 

- Nếu Sở Y tế các tỉnh khác bố trí phương tiện đến nhận: Đến các Chốt 

liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh thì Cam kết chỉ đến nơi nhận bàn 

giao người hoàn thành CLĐT (cơ sở CLĐT) và ra khỏi địa bàn tỉnh, không dừng 

nghỉ, ăn, uống, không tiếp xúc với người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Nếu người hoàn thành CLĐT đi bằng phương tiện riêng: Phương tiện 

riêng đủ điều kiện vào địa bàn tỉnh tiếp nhận, đến các Chốt liên ngành kiểm soát 

dịch COVID-19 của tỉnh thì Cam kết chỉ đến nơi nhận bàn giao người hoàn 

thành CLĐT (cơ sở CLĐT) và ra khỏi địa bàn tỉnh, không dừng nghỉ, ăn, uống, 

không tiếp xúc với người dân trên địa bàn tỉnh. Nếu phương tiện riêng không đủ 

điều kiện vào địa bàn tỉnh tiếp nhận thì cơ sở CLĐT tổ chức bàn giao người 

hoàn thành CLĐT tại các Chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19. 
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3.4. Trường hợp ca COVID-19 do các cơ sở CLĐT của các tỉnh khác 

cho xuất viện chuyển về địa bàn tỉnh 

- Sở Y tế/cơ sở CLĐT/người hoàn thành CLĐT phải chuẩn bị đủ hồ sơ 

bàn giao và liên hệ trước với Sở Y tế/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm 

Y tế huyện, thành phố của tỉnh để chuẩn bị bố trí tiếp nhận. 

- Nếu địa phương có ca COVID-19 xuất viện bố trí phương tiện xe cứu 

thương để chuyển đến: Đến các Chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 của 

tỉnh thì Cam kết chỉ đến nơi nhận bàn giao người hoàn thành CLĐT (cơ sở 

CLĐT) và ra khỏi địa bàn tỉnh, không dừng nghỉ, ăn, uống, không tiếp xúc với 

người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Nếu người hoàn thành CLĐT đi bằng phương tiện riêng: Phương tiện 

riêng đủ điều kiện vào địa bàn tỉnh tiếp nhận, đến các Chốt liên ngành kiểm soát 

dịch COVID-19 của tỉnh thì Cam kết chỉ đến nơi bàn giao người hoàn thành 

CLĐT (cơ sở CLĐT) và ra khỏi địa bàn tỉnh, không dừng nghỉ, ăn, uống, không 

tiếp xúc với người dân trên địa bàn tỉnh. Nếu phương tiện riêng không đủ điều 

kiện vào địa bàn tỉnh tiếp nhận thì Trung tâm Y tế huyện/thành phố nơi người 

hoàn thành CLĐT về cư trú/lưu trú tổ chức tiếp nhận tại Chốt. 

- Trường hợp tỉnh Kon Tum bố trí phương tiện để đến các tỉnh nhận bàn 

giao người hoàn thành CLĐT thì vận chuyển về bàn giao cho địa phương và 

Trung tâm Y tế huyện, thành phố nơi người hoàn thành CLĐT về cư trú/lưu trú. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Người hoàn thành cách ly điều trị 

- Cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật các 

thông tin: Họ tên, năm sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ email cá nhân (nếu 

có), địa chỉ cụ thể nơi cư trú/lưu trú sau kết thúc CLĐT cho cơ sở CLĐT để khi 

về địa phương được tiếp tục quản lý theo quy định. 

- Cài đặt và sử dụng ứng dụng Blue Zone trước khi ra khỏi cơ sở CLĐT, 

trong suốt quá trình di chuyển và trong quá trình cách ly, tự theo dõi sức khỏe 

tại địa phương. 

- Khai báo y tế; Cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19 trong quá trình di chuyển về địa phương và tuân thủ các các 

quy định phòng chống dịch áp dụng cho bản thân tại địa phương; đảm bảo chấp 

hành đúng Phương án di chuyển của người hoàn thành cách ly điều trị về nơi cư 

trú/lưu trú. 

- Chấp hành nghiêm các quy định di chuyển từ cơ sở CLĐT về địa 

phương nơi cư trú/lưu trú (Mục 3 Phần I), nhất là yêu cầu đi bằng xe riêng (nếu 

dùng phương tiện vận tải đường bộ); thông báo, liên hệ trước với đơn vị vận 

chuyển (nếu dùng phương tiện vận tải hàng không, tàu); các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 trong quá trình di chuyển. 
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- Thực hiện nghiêm túc việc ghi Nhật ký tiếp xúc (kèm mẫu 8) trong suốt 

quá trình di chuyển từ cơ sở CLĐT về địa phương nơi cư trú/lưu trú và trong 

quá trình cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại địa phương (chú ý, chụp, lưu lại các 

biển số xe, hành trình di chuyển; các hàng, quán, nơi công cộng… mà mình đã 

đến; người mà mình đã tiếp xúc gần…). 

- Nếu về CLTN hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà thì ngay khi về địa 

phương nơi cư trú/lưu trú phải chủ động khai báo ngay với Tổ trưởng/Bí thư 

thôn/làng/tổ dân phố hoặc Trạm Y tế nơi cư trú/lưu trú; khai báo Nhật ký tiếp 

xúc trong quá trình di chuyển để Trạm Y tế quản lý. 

- Nếu tự theo dõi sức khỏe tại nhà thì không được ra khỏi nhà, nơi cư 

trú/lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi cư trú/lưu trú để làm việc hoặc 

thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo 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.  

- Trường hợp cần thiết phải di chuyển tới địa phương khác thì cơ quan, 

đơn vị tiếp nhận chuyên gia (đối với chuyên gia) hoặc công dân Việt Nam phải 

báo trước cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi cư trú/lưu trú để 

thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi đến để tiếp tục 

quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.  

- Trường hợp đang CLTN hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà thì chủ động 

áp dụng các biện pháp phòng chống dịch; phải thực hiện việc khai báo sức khỏe 

hàng ngày cho cán bộ y tế địa phương. Nếu có các dấu hiệu của COVID-19 như 

sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác 

hoặc khứu giác chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời 

theo quy định.  

- Phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy  định. 

2. Cơ sở cách ly điều trị 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo việc bàn giao người hoàn 

thành CLĐT được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, tuyệt đối không để lây 

nhiễm COVID-19 cho cộng đồng. 

- Chịu trách nhiệm hoàn thành hồ sơ bàn giao (đủ theo 07 mẫu) ngay khi 

ca COVID-19 xuất viện, chụp/scan gửi ngay cho Sở Y tế và Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật (gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật qua Zalo “Quan ly CLTT”) để 

Sở Y tế chuyển đến Sở Y tế các địa phương tiếp nhận (hoặc chuyển đến các 

huyện, thành phố trong tỉnh); sớm tham mưu Sở Y tế ban hành công văn gửi cho 

địa phương có người hoàn thành CLĐT ngay khi có kết quả xét nghiệm âm tính 

lần 1 để địa phương chủ động bố trí tiếp nhận. 

- Hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho người đang CLĐT những việc cần phải 

thực hiện sau khi hoàn thành CLĐT; yêu cầu người hoàn thành CLĐT ký 02 

Bản cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 

trong quá trình di chuyển về địa phương và tuân thủ các các quy định phòng 
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chống dịch áp dụng cho bản thân tại địa phương (01 bản sẽ trả cho cá nhân trong 

hồ sơ hoàn thành CLĐT, 01 lưu tại cơ sở CLĐT cùng hồ sơ theo dõi quá trình 

CLĐT của cá nhân này). 

- Yêu cầu người đang CLĐT khai báo thông tin về phương tiện di chuyển 

của họ khi rời cơ sở CLĐT. Đối với xe cá nhân: Cần khai báo biển số xe, tên và 

số điện thoại của người lái xe, tên và số điện thoại của người đi cùng (nếu có); 

chỉ những xe đã được đăng ký trước mới được vào đón người hoàn thành 

CLĐT. Đối với máy bay, tàu lửa: Cung cấp vé có ghi rõ số hiệu chuyến đi, số 

ghế. Tất cả thông tin này cũng được lưu trữ trong hồ sơ theo dõi của cơ sở 

CLĐT. 

- Kiểm tra việc cài đặt ứng dụng Blue Zone của người hoàn thành CLĐT. 

- Chỉ thực hiện thủ tục kết thúc CLĐT cho những người đã đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn theo quy định (thực tiễn áp dụng tại địa bàn tỉnh và của Bộ Y tế). Hồ 

sơ kết thúc cách ly tập trung trả cho mỗi cá nhân bao gồm: Giấy ra viện; Khai 

báo y tế của người hoàn thành cách ly điều trị; Cam kết thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình di chuyển về địa 

phương và tuân thủ các các quy định phòng chống dịch áp dụng cho bản thân tại 

địa phương; Phương án di chuyển của người hoàn thành cách ly điều trị về nơi 

cư trú/lưu trú; Biên bản bàn giao người hoàn thành cách ly điều trị; Giấy xác 

nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-

PCR; Công văn của cơ sở cách ly điều trị COVID-19 tham mưu Sở Y tế ban 

hành gửi cho địa phương có người hoàn thành cách ly điều trị. 

- Cung cấp phiếu ghi Nhật ký tiếp xúc cho người hoàn thành cách ly; cử 

cán bộ tham gia Zalo “Quan ly CLTT” để đảm bảo thông tin, liên lạc kịp thời. 

3. Tiểu ban Điều trị của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cơ sở CLĐT cho các ca COPVID-19 

xuất viện phù hợp điều kiện, tiêu chuẩn quy định; nhưng đặc biệt phải đảm bảo 

phù hợp với thực tiễn phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, tuyệt đối không để 

xảy ra tình trạng người hoàn thành CLĐT về lây nhiễm cho cộng đồng. 

- Chỉ đạo các cơ sở CLĐT đảm bảo các thủ tục bàn giao, tiếp nhận, vận 

chuyển, cách ly, xét nghiệm, theo dõi người hoàn thành CLĐT chặt chẽ, kịp 

thời, không để phát sinh các trường hợp tiếp xúc gần phải cách ly hoặc lây 

nhiễm ra cộng đồng. 

4. Phòng Nghiệp vụ Y Dược - Sở Y tế: Tham mưu thông báo danh sách 

những người dự kiến hoàn thành CLĐT (thông tin ít nhất gồm số điện thoại 

hoặc/và Email, địa chỉ về lưu trú và bản chụp các giấy tờ liên quan) gửi cho Sở 

Y tế tỉnh, thành phố khác hoặc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trong tỉnh 

nơi người hoàn thành CLĐT về địa phương cư trú/lưu trú; thông báo những 

trường hợp hoàn thành CLĐT của các tỉnh, thành phố khác cho Trung tâm Y tế 

các huyện, thành phố trong tỉnh và các đơn vị liên quan biết để tiếp tục quản lý 

theo quy định. 
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5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, theo dõi các trường 

hợp hoàn thành CLĐT: Thành lập Zalo “Quan ly CLTT” và các cơ quan, đơn 

vị, địa phương liên quan cử cán bộ tham gia để đảm bảo thông tin nhanh và 

thuận tiện trong liên lạc, quản lý. 

- Phối hợp phòng Nghiệp vụ Y Dược - Sở Y tế để tham mưu thông báo 

danh sách những người dự kiến hoàn thành CLĐT gửi cho Sở Y tế tỉnh, thành 

phố khác hoặc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trong tỉnh nơi người hoàn 

thành CLĐT về địa phương cư trú/lưu trú; thông báo những trường hợp hoàn 

thành CLĐT của các tỉnh, thành phố khác cho Trung tâm Y tế các huyện, thành 

phố trong tỉnh và các đơn vị liên quan biết để tiếp tục quản lý theo quy định. 

- Phối hợp các Trung tâm Y tế huyện, thành phố theo dõi, quản lý các 

trường hợp này cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe tại nhà. 

6. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

6.1. Tiếp nhận, cách ly, theo dõi người hoàn thành cách ly điều trị: 

- Nếu ca COVID-19 do các cơ sở CLĐT của tỉnh Kon Tum cho xuất viện 

về các huyện, thành phố trong tỉnh: Trung tâm Y tế huyện, thành phố tiếp nhận 

và tổ chức tiếp tục CLTN 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày thứ 3, 7, 

14 trong thời gian CLTN). Sau đó, quản lý và đưa vào đối tượng tự theo dõi sức 

khỏe tại nhà 14 ngày.  

- Nếu ca COVID-19 do các cơ sở CLĐT của các tỉnh khác cho xuất viện 

chuyển về địa bàn tỉnh:  

+ Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận để tiếp tục quản 

lý: Trường hợp về địa bàn thành phố Kon Tum thì tiếp tục cách ly tập trung 

(CLTT) tạm thời tại cơ sở CLTT của thành phố Kon Tum, nếu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 dương tính thì chuyển CLĐT tại Bệnh viện dã chiến (Cơ sở 2 -

Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng). Trường hợp về địa bàn 

huyện Ngọc Hồi thì tiếp tục CLĐT tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi, 

nếu xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính thì chuyển CLĐT tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Ngọc Hồi. Trường hợp về các huyện khác thì tạm thời tiếp tục 

CLĐT tại các Trung tâm Y tế huyện. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và 

các Trung tâm Y tế huyện chỉ chuyển về Bệnh viện dã chiến (Cơ sở 2 - Bệnh 

viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng) những trường hợp có khả năng 

diễn biến nặng trong quá trình theo dõi CLĐT. 

+ Khi có tối thiểu ba mẫu bệnh phẩm liên tiếp (các mẫu cách nhau tối 

thiểu 24 giờ) âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, thời gian từ 

khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi được chuyển về CLTN không quá 24 

giờ cho chuyển về CLTN 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày thứ 3, 7, 

14 trong thời gian CLTN). Sau khi kết thúc CLTN, quản lý và đưa vào đối tượng 

tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. 
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- Trường hợp các cơ sở CLĐT quá tải thì cho các ca COVID-19 xuất viện 

theo tiêu chuẩn quy định về CLTN 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày 

thứ 3, 7, 14 trong thời gian CLTN). Sau đó, quản lý và đưa vào đối tượng tự 

theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. 

- Trong quá trình CLTN hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu người 

hoàn thành CLĐT xuất hiện triệu chứng COVID-19 hoặc có xét nghiệm SARS-

CoV-2 dương tính thì phải vào CLĐT tại cơ sở y tế ngay. 

- Trong quá trình tiếp nhận, cách ly, theo dõi người hoàn thành CLĐT cần 

quán triệt đảm bảo trang phục phòng hộ và chặt chẽ các biện pháp phòng chống 

dịch, tuyệt đối không để phát sinh các trường hợp tiếp xúc gần phải cách ly. 

6.2. Thống kê, báo cáo: 

- Ngay sau khi tiếp nhận người hoàn thành CLĐT của các tỉnh khác 

chuyển về:  

+ Kiểm tra hồ sơ thủ tục, xác minh chính xác địa chỉ cá nhân, kiểm tra 

việc cài đặt Blue Zone của cá nhân, kiểm tra nhật ký tiếp xúc trong quá trình di 

chuyển (nếu cá nhân chưa ghi thì tiến hành ngay việc điều tra, xác minh để hoàn 

thành nhật ký tiếp xúc trong quá trình di chuyển). 

+ Báo cáo nhanh ngay (không quá 6 tiếng, kể từ khi tiếp nhận) các trường 

hợp được tiếp nhận về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật qua Zalo 

“Truyvet”; đồng thời báo cáo cho Ủy ban nhân dân, BCĐ PCD COVID-19 cấp 

huyện để chỉ đạo kịp thời. 

+ Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 1 chuyển về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh (không quá 6 tiếng, kể từ khi tiếp nhận). 

- Đối với trường hợp người hoàn thành CLĐT được đủ điều kiện chuyển 

về CLTN: 

+ Tiếp nhận/lập danh sách người hoàn thành CLĐT được chuyển về 

CLTN trên địa bàn, triển khai ngay đến các Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời 

thông báo ngay cho Trạm Y tế và hướng dẫn người hoàn thành CLĐT khai báo 

để địa phương quản lý, cách ly, theo dõi kịp thời. 

+ Tổng hợp, báo cáo danh sách người hoàn thành CLĐT được chuyển về 

CLTN trên địa bàn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chậm nhất 15 giờ 00 

hàng ngày (báo cáo bổ sung khi có thêm trường hợp khác) qua Zalo “Quan ly 

CLTT” và qua đường công văn. 

+ Chỉ đạo các Trạm Y tế trên địa bàn kịp thời tiếp nhận các trường hợp 

người hoàn thành CLĐT đủ đều kiện về CLTN; tổ chức CLTN chặt chẽ, đúng 

quy định; yêu cầu ngay ngày đầu tiên tiếp nhận phải xác minh chính xác địa chỉ 

cá nhân cư trú/lưu trú, kiểm tra việc cài đặt Blue Zone của cá nhân, kiểm tra 

nhật ký tiếp xúc trong quá trình di chuyển (nếu cá nhân chưa ghi thì tiến hành 
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ngay việc điều tra, xác minh để hoàn thành nhật ký tiếp xúc trong quá trình di 

chuyển). 

- Cử cán bộ tham gia Zalo “Quan ly CLTT” để đảm bảo thông tin, liên 

lạc kịp thời. 

7. Ủy ban nhân dân, BCĐ PCD COVID-19 các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân, BCĐ PCD COVID-19 cấp xã trực tiếp chịu 

trách nhiệm cùng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể liên quan trên địa 

bàn tổ chức tiếp nhận kịp thời người hoàn thành CLĐT và đảm bảo nghiêm 

ngặt, chặt chẽ trong việc CLTN,  giám sát tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy 

định. Khi chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần cuối âm tính thì chưa 

được kết thúc CLTN để chuyển sang tự theo dõi sức khỏe tại nhà. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo các trường hợp hoàn thành 

CLĐT được về CLTN tuân thủ nghiêm túc các quy định về CLTN và tự theo dõi 

sức khỏe tại nhà; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống 

dịch. 

- Quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự cho các cơ 

sở CLĐT trên địa bàn. 

Yêu cầu Tiểu ban Điều trị và các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: BCĐ, NVYD. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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