
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SYT-NVY Hải Dương, ngày       tháng 10 năm 2021
V/v hướng dẫn cách ly và xét nghiệm 
SARS-CoV-2 đối với người đã đến, 

ở Bệnh viện Việt Đức

Kính gửi:
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện/TX,TP;
- Các đơn vị y tế trong tỉnh.

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và một số tỉnh 
như Nam Định, Hưng Yên, Hà Tĩnh, liên tiếp trong 02 ngày 30/9 và 01/10/2021 
đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức. Sở Y 
tế đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành 
phố, các đơn vị y tế và người dân trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện các nội 
dung sau: 

1. Tất cả người dân đến khám, điều trị, chăm sóc và thăm hỏi người bệnh 
tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 15/9/2021 đến nay đều phải khai báo y tế tại 
Trạm Y tế cấp xã hoặc khai báo trên các ứng dụng khai báo điện tử, hoặc khai 
báo qua đường dây nóng để được tư vấn. Trạm Y tế cấp xã có trách nhiệm lập 
danh sách theo dõi, quản lý, báo cáo các trường hợp này về TTYT cấp huyện.

1.1. Đối với những người từng đến, ở tòa nhà D, Bệnh viện Việt Đức 
(được coi là Vùng đỏ):

Nếu sức khỏe đảm bảo phải thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập 
trung tối thiểu 14 ngày kể từ ngày cuối cùng đến/ở tòa nhà trên. Nếu tình trạng 
sức khỏe không đảm bảo, cần phải chăm sóc tại cơ sở y tế thì cách ly tập trung 
tại khu cách ly người bệnh COVID-19 tại cơ sở y tế. Lấy mẫu xét nghiệm 
SARS-CoV-2 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 07 và ngày thứ 14.

Riêng đối với những người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 
(có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận, 
trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính 
đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác 
nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện) (sau đây gọi tắt là những người 
đã tiêm đủ liều vắc xin) thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 07 ngày kể 
từ ngày đến/về địa phương và phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 02 lần 
vào ngày đầu và ngày thứ 7. 

1.2. Đối với những người từng đến, ở các khu vực khác của Bệnh viện 
Việt Đức (được coi là Vùng vàng): 

Phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 02 lần vào 
ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Riêng đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin 
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phòng COVID-19 tự theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 07 ngày kể 
từ ngày đến/về địa 2 phương. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 02 lần (mẫu 
gộp) vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày đến/về địa phương.

2. Đối với người có tiếp xúc gần với các trường hợp trở về từ Bệnh viện 
Việt Đức được coi là F2, tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 07 
ngày, xét nghiệm SARS-CoV-2 (mẫu gộp) 01 lần. Nếu trường hợp F1 xác định 
dương tính thì chuyển cách ly tập trung. Triển khai truy vết các trường hợp có 
liên quan theo quy định tại Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ 
Y tế về Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch COVID-19.

3. Việc thanh toán xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng có liên quan 
đến Bệnh viện Việt Đức sử dụng bằng nguồn ngân sách của tỉnh theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị 
báo cáo ngay về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh (để b/c);
- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh;
- Lãnh đạo SYT;
- Các phòng chức năng SYT;
- Lưu: VP, NVY.

GIÁM ĐỐC
 

Phạm Mạnh Cường
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