
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:            /CV-BCĐ      Kon Tum, ngày      tháng 10 năm 2021 
  

V/v tăng cường quản lý chặt chẽ 

cách ly y tế tại nhà, theo dõi 

sức khỏe tại nhà sau cách ly tập 

trung và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 

 

 

Kính gửi:  

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

 - Công an tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc banh hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống 

dịch COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 1862/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ bàn 

giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung; Công văn số 3160/CV-BCĐ 

ngày 15/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về việc hướng 

dẫn thời gian cách ly và quản lý ca COVID-19 tái dương tính.  

Để kịp thời, chủ động ngăn chặn sự lây lan có thể có của dịch COVID-19 

ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 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 các trường hợp cách ly y tế tại 

nhà/nơi lưu trú, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú sau cách ly tập trung, tự 

theo dõi sức khỏe tại nhà để quản lý, cách ly, theo dõi phù hợp theo quy định 

phòng chống dịch; yêu cầu các đối tượng này chấp hành nghiêm theo Bản cam 

kết, các nội dung phòng chống dịch theo quy định, đặc biệt là nội dung “không 

được ra khỏi nhà/nơi lưu trú” và gắn biển nhận diện cách ly tại nhà/theo dõi 

sức khỏe tại nhà theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh1; và hiện nay, cần chú ý 

hơn việc quản lý chặt chẽ các đối tượng cách ly tại nhà/theo dõi sức khỏe tại 

nhà/nơi lưu trú sau cách ly tập trung. Tất cả các đối tượng nêu trên, nếu chưa có 

kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần cuối âm tính thì chưa được kết thúc cách 

ly/theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú. 

                                           
1 Công văn số 2593/UBND-KGVX ngày 27/7/2021. 
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- Đối với những người thân trong hộ gia đình/nơi lưu trú có người đang 

thực hiện cách ly/theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú phải chấp hành nghiêm 

các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo thực hiện yêu cầu 5K, chú ý thường 

xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc trên 02m, khử khuẩn tay và vệ 

sinh khử trùng nhà cửa bằng dung dịch sát khuẩn Chloramin B. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan huy động tối đa mọi nguồn lực 

đảm bảo cho công tác truy vết nhanh, hiệu quả khi có trường hợp dương tính (+) 

với SARS-CoV-2 trên địa bàn. 

- Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực 

hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ các nội dung quy định về cách ly tại nhà/nơi lưu trú, 

theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly tập trung, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đảm 

bảo không phát sinh các trường hợp tiếp xúc gần nếu đối tượng dương tính (+) 

với SARS-CoV-2; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng 

chống dịch. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phong tỉnh; Công an tỉnh 

Chỉ đạo Ban Quản lý cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm túc, chặt 

chẽ công tác bàn giao người hoàn thành cách ly tập trung, thực hiện đầy đủ các 

hướng dẫn theo điểm 3.2 khoản 3 của Công văn số 1862/CV-BCĐ ngày 

06/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đặc biệt là việc 

yêu cầu công dân khai báo thông tin về phương tiện di chuyển của họ khi rời cơ 

sở cách ly. 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 cách ly. Đối với máy bay, tàu hỏa: 

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 cách ly phục vụ điều tra, truy vết khi cần 

thiết. 

3. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

3.1. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thường xuyên 

kiểm tra, rà soát và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường 

hợp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú sau 

cách ly tập trung, tự theo dõi sức khỏe tại nhà (nếu có chỉ định) đảm bảo kịp 

thời, đúng chỉ định, đúng thời hạn, tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ trường 

hợp nào; đồng thời cần phát hiện ngay các trường hợp này khi có triệu chứng 

COVID-19 để xử lý kịp thời. Cần chú ý hơn đến các trường hợp sau cách ly tập 

trung. 

- Tổ chức lấy thêm mẫu RT-PCR (gộp 5) cho các trường hợp sau cách ly 

tập trung được áp dụng biện pháp cách ly tại nhà/nơi lưu trú hoặc theo dõi sức 

khỏe tại nhà/nơi lưu trú vào ngày thứ 17 (kể từ ngày được cách ly tập trung). 

- Tiếp nhận kịp thời các trường hợp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú, theo 

dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú sau cách ly tập trung (đã được điều chỉnh thành 
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14 ngày theo Công văn số 3160/CV-BCĐ), tự theo dõi sức khỏe tại nhà tại địa 

phương và các nơi chuyển đến (nếu các nơi chuyển đến thiếu thông tin, phải chủ 

trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan điều tra kịp thời). 

- Trong trường hợp có ca dương tính (+) SARS-CoV-2 cần tổ chức truy 

vết thần tốc và triệt để, không được để sót người tiếp xúc để tổ chức cách ly, xử 

lý kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng. 

- Tích cực tham mưu, tham gia kiểm tra, giám sát các trường hợp cách ly 

y tế tại nhà/nơi lưu trú, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú sau cách ly tập 

trung, tự theo dõi sức khỏe tại nhà chấp hành nghiêm theo Bản cam kết, các nội 

dung phòng chống dịch theo quy định2, đặc biệt là nội dung “không được ra 

khỏi nhà/nơi lưu trú” và gắn biển nhận diện cách ly tại nhà/theo dõi sức khỏe 

tại nhà theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tiếp tục tổng hợp, cập nhật báo cáo (kể cả số lần lấy mẫu và kết quả xét 

nghiệm) các trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi 

lưu trú theo Phụ lục IV của Công văn số 1862/CV-BCĐ gửi về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật (qua Zalo “Quan ly CLTT”) trước 15h00 hằng ngày. 

3.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Tăng cường theo dõi, giám sát các đơn vị quản lý các trường hợp cách ly 

y tế tại nhà/nơi lưu trú, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú sau cách ly tập 

trung, tự theo dõi sức khỏe tại nhà; kiểm soát điều tra dịch tễ để đảm bảo xét 

nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định. 

- Đảm bảo vật tư, hóa chất, sinh phẩm… để xét nghiệm SARS-CoV-2 kịp 

thời. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                         
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh Kon Tum 

- Trưởng BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Lưu: VT, BCĐ, NVYD. 
                   

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Võ Văn Thanh 

 

                                           
2 Các trường hợp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú chấp hành nghiêm các nội dung quy định tại Quyết định số 

879/QĐ-BYT và Bản cam kết (kèm theo Quyết định). Các trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú sau 

cách ly tập trung chấp hành nghiêm theo các nội dung quy định tại Công văn số 1862/CV-BCĐ và Bản cam kết 

(kèm theo Công văn). Các trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày chấp hành nghiêm các nội dung được 

quy đinh tại Công văn số 1907/SYT-NVYD ngày 09/5/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn cách ly y tế phòng 

chống dịch COVID-19. 
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