
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /SYT-NVYD Khánh Hòa, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v hướng dẫn giám sát, cách ly y tế 

đối với người đến, trở về Khánh Hòa 

từ các địa phương khác 

 

 

Kính gửi:  

 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; 

- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

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

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 5126/UBND-KGVX ngày 11/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới, Sở Y tế hướng dẫn tạm thời giám sát, cách ly y tế đối với người đến, 

trở về tỉnh Khánh Hòa từ các địa phương khác như sau: 

1. Cách ly y tế tập trung 

Cách ly y tế tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 03 lần (lần 01 

ngay khi phát hiện, lần 02 vào ngày thứ 14, lần 03 vào ngày thứ 20), đối với các 

trường hợp: 

- Là F1 (người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 xác định). 

- Từng đến hoặc ở nơi đang bị phong tỏa với mục đích phòng, chống dịch 

COVID. 

Các trường hợp trên, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ COVID-19 như: 

sốt, mệt mỏi; đau người, gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; 

ho; đau họng.... lấy mẫu xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì 

chuyển cách ly tại cơ sở y tế và tiến hành xử lý như ca bệnh COVID-19; nếu kết 

quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện cách ly đủ 21 ngày, lấy mẫu xét 

nghiệm theo quy định. 

2. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 

Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, lấy mẫu xét nghệm 02 lần (lần 01 

ngay khi phát hiện, lần 02 vào ngày thứ 14), đối với các trường hợp: 

- Là F2 (người tiếp xúc gần với trường hợp F1, kể cả những trường hợp F1 

âm tính với SARS-CoV-2). 

- Từng đến hoặc ở nơi đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
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- Từng đến hoặc ở các địa điểm theo Thông báo khẩn của Bộ Y tế hoặc cơ 

quan y tế có thẩm quyền về những nơi bệnh nhân COVID-19 từng đến. 

Các trường hợp trên, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ COVID-19 như: 

sốt, mệt mỏi; đau người, gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; 

ho; đau họng.... lấy mẫu xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì 

chuyển cách ly tại cơ sở y tế và tiến hành xử lý như ca bệnh COVID-19; nếu kết 

quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện cách ly đủ 14 ngày, lấy mẫu xét 

nghiệm theo quy định. 

3. Theo dõi sức khỏe tại nhà 

Tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, đối với các trường hợp: 

- Là F3 (người tiếp xúc gần với trường hợp F2). 

- Từng đến hoặc ở nơi đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Từng đến hoặc ở các địa phương đang có ca bệnh COVID-19 cộng đồng. 

Các trường hợp trên, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ COVID-19 như: 

sốt, mệt mỏi; đau người, gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; 

ho; đau họng.... lấy mẫu xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì 

chuyển cách ly tại cơ sở y tế và tiến hành xử lý như ca bệnh COVID-19; nếu kết 

quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày, lấy mẫu 

xét nghiệm ngày thứ 14. 

4. Người từng đến hoặc ở các tỉnh thành không có ca bệnh cộng đồng 

- Chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh, thực hiện thông điệp “5K” 

của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai 

báo y tế”. 

- Tuân thủ các quy định hiện hành về về phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

5. Khai báo y tế 

a) Các trường hợp theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Công văn này 

- Thực hiện khai báo y tế điện tử bằng một trong các phần mềm “Ncovi”, 

“Vietnam Health Declaration”, “Bluezone” đồng thời khai báo y tế trực tiếp hoặc 

qua điện thoại cho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi lưu trú. 

- Đối xới những người lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở lưu trú tổ 

chức cho khách lưu trú khai báo y tế điện tử đồng thời khai báo y tế bằng giấy, 

nhân viên cơ sở lưu trú tập hợp gửi Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi cơ sở lưu 

trú đóng. 

b) Các trường hợp theo quy định tại khoản 4 Công văn này 

- Thực hiện khai báo y tế điện tử bằng một trong các phần mềm “Ncovi”, 

“Vietnam Health Declaration”, “Bluezone” đồng thời khai báo y tế trực tiếp hoặc 

thông qua điện thoại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi lưu trú. 
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- Các cơ sở lưu trú du lịch tổ chức cho khách lưu trú khai báo y tế điện tử 

đồng thời khai báo y tế bằng giấy, tập hợp quản lý, cung cấp cho cơ quan chức 

năng khi cần thiết. 

6. Tổ chức thực hiện 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn này; cập nhật thông báo định kỳ 

02 lần trong ngày vào lúc 08h00 và 16h00 gửi đăng Website Sở Y tế, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, đơn vị liên quan các địa điểm sau: 

- Các điểm/vùng dịch COVID-19 nơi đang bị phong tỏa với mục đích 

phòng, chống dịch COVID. 

- Nơi đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các địa điểm theo Thông báo khẩn 

của Bộ Y tế hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền về những nơi bệnh nhân COVID-19 

từng đến. 

- Nơi đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-

TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Các địa phương đang có ca bệnh COVID-19 cộng đồng. 

Hướng dẫn này thay thế cho các hướng dẫn của Sở Y tế tại công văn số 

1913/SYT-NVYD ngày 16/5/2021 và công văn số 2047/SYT-NVYD ngày 

22/5/2021. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản hồi 

về Sở Y tế để phối hợp, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (BC-VBĐT); 
- Văn phòng Tỉnh Ủy (BC-VBĐT); 

- UBND các huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Công an tỉnh (VBĐT); 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (VBĐT); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (VBĐT); 
- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng thuộc Sở (Website-VBĐT); 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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