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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ/BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID - 19”; Kế 

hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 01/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

tỉnh Lạng Sơn về Thực hiện phương án cách ly phòng chống dịch Covid tại một khu 

dân cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Trên cơ sở cập nhật các hướng dẫn của Bộ Y tế về tổ chức cách ly y tế phòng 

chống dịch Covid-19, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị tổ chức cách ly y tế như sau: 

1. Ca bệnh xác định mắc COVID-19 (F0) 

Cách ly nghiêm ngặt và điều trị tại cơ sở điều trị theo quy định của Bộ Y tế. 

Cơ sở điều trị bệnh COVID-19 nên là cơ sở điều trị chuyên biệt không chung với 

việc khám và chữa các bệnh khác. 

2. Nhóm tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1) 

- Người sống trong cùng hộ gia đình với ca bệnh xác định: Đây là những 

người có nguy cơ rất cao bị lây bệnh nên cần phải được cách ly và theo dõi sức khỏe 

nghiêm ngặt tại cơ sở Y tế trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca 

bệnh xác định. 

- Người tiếp xúc gần khác (hàng xóm, bạn bè, cùng nhóm làm việc…): Đây là 

những người có nguy cơ rất cao bị lây bệnh nên cần phải được cách ly và theo dõi 

chặt chẽ tại cơ sở y tế hoặc cơ sở cách ly tập trung trong 14 ngày. 

3. Nhóm tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ (F2) 

- Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) thì cách ly, theo 
dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày và thông báo cho chính quyền địa 
phương, phải giám sát chặt chẽ sức khỏe hàng ngày. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, mệt 
mỏi, hoặc khó thở lập tức thông báo tới đường dây nóng, đi khám và cách ly tại cơ 
sở y tế để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. 

4. Nhóm tiếp xúc gần với F2 (F3, F4...) 

- Những người có liên quan khác ngoài các trường hợp trên thì lập danh sách 
và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thấy có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi 
hoặc khó thở thì chủ động đến cơ sở y tế khám, điều trị kịp thời. 
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Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Y tế để 
giải quyết ./. 
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