
   

 

 

   Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 

                   

          Căn cứ 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 tại nhà quản lý điều trị bệnh nhân 

COVID-19; Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về 

ban hành về kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

          Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp ngày 29/11/2021, Sở Y tế hướng dẫn triển khai công tác quản 

lý, cách ly F1 tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 như sau: 

1. Đối tượng F1 cách ly tại nhà: 

         a) Các huyện, thành phố : thực hiện cách ly F1 tại nhà đối với người cao 

tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em): thực 

hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng (áp dụng theo Công văn 

số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 và Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 

của Bộ Y tế có gửi kèm theo). UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ 

đạo xã/phường/thị trấn thẩm định, kiểm tra xác nhận nhà ở/nơi lưu trú 

đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định. Trường hợp nhà ở/nơi 

lưu trú không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà thì chính quyền trên 

địa bàn chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp cơ sở cách ly tập trung phù hợp. 

        b) Riêng huyện Cao Lộc và huyện Văn Lãng:  

        - Thực hiện cách ly F1 theo ý a, Mục 1 nêu trên. 

        - Thực hiện cách ly F1 tại nhà các đối tượng khác cần đảm bảo theo 

hướng dẫn tại phụ lục gửi kèm theo và hộ gia đình cách ly F1 phải ở vị trí 

độc lập so với gia đình khác, trường hợp cả gia đình là F1 hoặc một số 

trường hợp đặc biệt khác do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

huyện căn cứ tình hình thực tế quyết định. 

        2. Nhân lực y tế: sử dụng nhân lực trạm Y tế lưu động tại địa bàn phụ 

trách. 
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        3. Yêu cầu: 

        - Chỉ cho phép thực hiện cách ly F1 tại nhà khi đủ các điều kiện về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị theo quy định (UBND cấp xã, thị trấn thành lập đoàn 

thẩm định, nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà  thì xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 

4). 

       - Người xác định là F1, người ở cùng nhà với F1: có cam kết tự nguyện thực 

hiện các quy định cách ly tại nhà và được cán bộ Y tế hướng dẫn các nội dung 

thực hiện cách ly tại nhà như: tự theo dõi sức khỏe, quản lý rác thải y tế.... 

       - Cán bộ Y tế thực hiện theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm giám sát 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

        Trên đây là hướng dẫn quản lý, cách ly F1 tại nhà để phòng,chống dịch 

COVID-19 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- Ban chỉ đạo PC dịch COVID-19 tỉnh(b/c); 

- UBND tỉnh(b/c); 

- TTTKSBT tỉnh; 

- TTYT các huyện, thành phố; 

- GĐ và các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Cổng thông tin điện tử  Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD( PĐC). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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