
 

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 

  

  

Số:  6962 /CV-BCĐ Kon Tum, ngày 25 tháng 12 năm 2021 
  

V/v hướng dẫn tạm thời truy vết và 

cách ly F1 đã tiêm đủ liều vắc xin 

hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-

19”; Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly 

y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh hướng dẫn tạm thời việc 

truy vết và cách ly y tế cho trường hợp F1 (tiếp xúc gần với F0/ca COVID-19 

xác định) đã tiêm đủ liều1 vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (thời gian cách 

ly F1 được tính kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0), như sau: 

1. Về điều tra, truy vết: Tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết các trường 

hợp F0, F1, F2 theo hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch COVID-19 hiện 

hành của Bộ Y tế (hiện tại là Quyết định số 3638/QĐ-BYT). 

2. Về cách ly y tế các trường hợp F1 

2.1. Đối với F1 đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (Thẻ xanh trên 

Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc theo Giấy chứng nhận tiêm 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 F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19):  

a) Trường hợp phát hiện F1 trong vòng 07 ngày (kể từ ngày tiếp xúc lần 

cuối với F0): Thực hiện cách ly F1 tại nhà/nơi lưu trú (gọi chung là tại nhà; kể 

từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0) cho đủ 07 ngày (nếu nhà đủ điều kiện cách ly 

tại nhà theo khoản 3, 4 Công văn số 6345/HD-BCĐ2), tiếp tục tự theo dõi sức 

khoẻ3 07 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần (lần 01 lấy 

                                           
1 Đủ liều/đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19 là 01 liều đối với vắc xin Johnson&Johnson; 02 liều đối với vắc xin Astra Zeneca, Pfrizer, 

Moderna, Vero Cell; 03 liều đối với vắc xin Abdala hoặc Thẻ màu xanh trong Chứng nhận ngừa COVID.   
2 Công văn số 6345/HD-BCĐ ngày 02/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời cách ly F1 tại 
nhà phòng chống dịch COVID-19. 
3 Nội dung tự theo dõi sức khỏe: Thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 theo 5K của Bộ Y tế; thường xuyên đeo khẩu 

trang, vệ sinh tay và vệ sinh nhà cửa bằng dung dịch sát khuẩn; hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc, khi cần tiếp xúc phải giữ khoảng cách an 
toàn tối thiểu 02 m; không tham dự, không tổ chức liên hoan, tiệt, ăn uống... đông người; tuyệt đối không tham gia các sự kiện tập trung 

đông người; cài đặt, mở ứng dụng truy vết (Bluezone) và ghi Nhật ký tiếp xúc trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe; tự theo dõi sức khỏe 

và chủ động thông báo tình trạng sức khỏe cho cơ sở y tế gần nhất hàng ngày; nếu có các dấu hiệu của COVID-19 (sốt, ho, đau họng, khó 



 

mẫu xét nghiệm RT-PCR khi phát hiện/bắt đầu cách ly; lần 02 xét nghiệm test 

nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày thứ 07; Trường hợp F1 tiếp xúc lần 

cuối với F0 ngày thứ 5 trở đi thì sau 72 giờ thực hiện xét nghiệm test nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2 lần 02). Nếu nhà không đủ điều kiện cách ly tại nhà 

thì cách ly tập trung theo thời gian và xét nghiệm nêu trên. 

b) Trường hợp phát hiện F1 đã quá 07 ngày (kể từ ngày tiếp xúc lần cuối 

với F0): F1 thực hiện tự theo dõi sức khỏe cho đủ 14 ngày; xét nghiệm 01 lần 

test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngay khi phát hiện. 

2.2. Đối với F1 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-

19 hoặc tiêm đủ liều nhưng liều cuối cùng đã quá 06 tháng hoặc khỏi bệnh 

COVID-19 đã quá 06 tháng:  

a) Nếu F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà theo khoản 3, 4 Công văn số 

6345/HD-BCĐ:  

- Thực hiện cách ly F1 tại nhà cho đủ 14 ngày (kể từ ngày tiếp xúc lần 

cuối với F0) và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 

- Đối tượng 1- người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng nhà 

với F1 (người chăm sóc/NCS): Thực hiện cùng cách ly, tự theo dõi sức khỏe 

như F1. 

- Đối tượng 2- người ở cùng nhà với F1 (người cùng nhà/NCN): Thực 

hiện tự theo dõi sức khỏe trong thời gian F1 được cách ly tại nhà và chỉ ra khỏi 

nhà khi thật sự cần thiết. Trong thời gian cách ly F1 tại nhà, không cho người 

khác đến/vào nhà, ngoại trừ: Cán bộ y tế; người có thẩm quyền giám sát cách ly; 

người cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm hay các yêu cầu cần thiết khác (nên 

có 01 người ở ngoài nhà và được đăng ký với cán bộ giám sát cách ly; nhưng 

người cung cấp này cũng không được phép vào nhà).  

- Xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 cho F1 và ĐT1 (NCS): Tất cả 

đều được lấy mẫu gộp xét nghiệm vào ngày thứ 01, 03, 07, 14 (chưa có kết quả 

xét nghiệm thì chưa được kết thúc cách ly); hoặc lấy mẫu xét nghiệm mẫu 01 

ngay khi cách ly F1 tại nhà, mẫu 02 cách mẫu 1 là 03 ngày và các mẫu tiếp theo 

tính như trên. Có thể chỉ định thêm những lần xét nghiệm khác tùy thuộc vào 

yếu tố nguy cơ. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-

CoV-2 thì xử lý theo quy định. 

b) Nếu F1 không đủ điều kiện cách ly tại nhà theo khoản 3, 4 Công văn số 

6345/HD-BCĐ: Thực hiện cách ly tập trung F1 cho đủ 14 ngày (kể từ ngày tiếp 

xúc lần cuối với F0) và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo; lấy mẫu 

đơn và xét nghiệm mẫu đơn RT-PCR vào ngày cách ly thứ 01 (hoặc mẫu 01 

ngay khi phát hiện/cách ly), thứ 05 (hoặc mẫu 02 cách mẫu 01 là 05 ngày), thứ 

14 (hoặc mẫu 03 là ngày kết thúc cách ly; nếu mẫu 03 cách mẫu 02 không quá 

02 ngày thì không cần lấy lại mẫu) và ngày thứ 05 của tự theo dõi sức khỏe. 

                                                                                                                                    
thở, đau người; mệt mỏi; chán ăn; gai người, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác…) thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất (được 

đi làm việc, thực hiện nhiệm vụ… và phải báo cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc chính quyền địa phương biết).   



 

3. Công văn này điều chỉnh thay thế khoản 2 Công văn số 6345/HD-BCĐ 

và khoản 2 Mục II Công văn số 5485/SYT-NVYD4; dừng thực hiện điểm 2 

(gạch đầu dòng thứ 2) khoản 3 Mục III Công văn số 5485/SYT-NVYD; các nội 

dung khác của Công văn số 6345/HD-BCĐ và Công văn số 5485/SYT-NVYD 

tiếp tục thực hiện. Thời gian áp dụng Công văn này từ 00 giờ 00, ngày 

26/12/2021 (các trường hợp trước thời điểm này thì giữ nguyên biện pháp 

phòng chống dịch) và sẽ được tiếp tục bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với các quy 

định, hướng dẫn của Trung ương, thực tiễn phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các Sở, ngành, 

đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: BCĐ. 

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Võ Văn Thanh 

 

                                           
4 Công văn số 5485/SYT-NVYD ngày 27/10/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tạm thời xử lý y tế các trường hợp F1, F2, F3; ca nghi ngờ 

COVID-19; ca có test nhanh kháng nguyên (+) SARS-CoV-2 
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