
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:              /SYT-NVY 
V/v hướng dẫn quản lý người  

về từ các tỉnh có dịch Covid-19  

trong tình hình mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày        tháng  9  năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. 

   

Thực hiện Công văn số 584/UBND-VP6 ngày 10/9/2021 và công văn số 

610/UBND-VP6 ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một 

số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Ninh 

Bình yêu cầu các đơn vị y tế trong toàn ngành tiếp tục tăng cường giám sát người 

về từ các địa phương đang có dịch Covid-19 trong cộng đồng theo chỉ đạo sau: 

1. Đối với người về từ Hà Nội và Hà Nam (trừ trường hợp đặc biệt) 

1.1. Đối với người tiếp xúc vòng 1 với người mắc Covid-19 (F1), người có 

tiền sử đi về từ các ổ dịch đang hoạt động (theo đúng quy mô ổ dịch), các địa 

điểm nguy cơ, các khu vực bị phong tỏa, khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

16/CT-TTg hoặc tương đương 

- Tổ chức cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách 

ly, tiếp tục cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú thêm 14 ngày sau khi cách ly tập trung.  

- Triển khai lấy mẫu xét nghiệm 04 lần vào các ngày ngày 01, ngày 07, ngày 

14, ngày 28 của toàn bộ giai đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ 

mắc bệnh. 

Những người tiếp xúc trực tiếp với đối tượng (F1) này từ ngày họ trở về 

Ninh Bình được coi như người tiếp xúc vòng 2 (F2) phải được cách ly tại nhà ít 

nhất 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với F1, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào 

ngày đầu và ngày cuối của giai đoạn cách ly (sử dụng phương pháp xét nghiệm 

gộp mẫu đối với F2).  

1.2. Đối với người về Ninh Bình từ Hà Nội, Hà Nam mà không thuộc 

nhóm đối tượng tại mục 1.1 

- Tổ chức cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 

thêm 14 ngày, hạn chế tiếp xúc không cần thiết sau thời gian cách ly tập trung 

(không phải ra Quyết định cách ly y tế tại nhà 14 ngày). 

- Triển khai lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày cuối của giai 

đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. 

Những người tiếp xúc trực tiếp với đối tượng này cần được lập danh sách để 

quản lý, tự theo dõi sức khỏe tối thiểu 14 ngày, hạn chế tiếp xúc không cần thiết. 
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2. Đối với người về từ các tỉnh có ổ dịch đang hoạt động tại cộng đồng 

khác (chưa qua 28 ngày tính từ ngày ghi nhận ca bệnh cuối cùng tại cộng 

đồng), trừ trường hợp đặc biệt 

2.1. Đối với người tiếp xúc vòng 1 với người mắc Covid-19 (F1), người có 

tiền sử đi về từ các ổ dịch đang hoạt động (theo đúng quy mô ổ dịch), các địa 

điểm nguy cơ, các khu vực bị phong tỏa, khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị 

16/CT-TTg hoặc tương đương: 

- Tổ chức cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp 

cách ly, tiếp tục cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú thêm 14 ngày sau khi cách ly tập 

trung.  

- Triển khai lấy mẫu xét nghiệm 04 lần vào các ngày ngày 01, ngày 07, ngày 

14, ngày 28 của toàn bộ giai đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ 

mắc bệnh. 

Những người tiếp xúc trực tiếp với đối tượng này từ ngày F1 trở về Ninh 

Bình được coi như người tiếp xúc vòng 2 (F2) phải được cách ly tại nhà ít nhất 14 

ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với F1, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày 

đầu và ngày cuối của giai đoạn cách ly (sử dụng phương pháp xét nghiệm gộp 

mẫu đối với F2). 

2.2. Đối với người về Ninh Bình từ các quận, huyện, thành phố (cấp 

huyện) có vùng đang bị phong tỏa, vùng đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ 

thị 16/CT-TTg nhưng không thuộc nhóm 2.1 

- Tổ chức cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 

thêm 14 ngày, hạn chế tiếp xúc không cần thiết sau thời gian cách ly tập trung 

(không phải cách ly y tế tại nhà 14 ngày). 

- Triển khai lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày cuối của giai 

đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. 

Những người tiếp xúc trực tiếp với đối tượng này cần được lập danh sách 

để quản lý, tự theo dõi sức khỏe tối thiểu 14 ngày, hạn chế tiếp xúc không cần 

thiết. 

2.3. Đối với người về Ninh Bình từ các quận, huyện, thành phố (cấp 

huyện) thuộc các tỉnh vẫn đang có ổ dịch cộng đồng đang hoạt động nhưng 

trong huyện không còn vùng phong tỏa, vùng đang thực hiện cách ly xã hội 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg  

Tổ chức cách ly tại nhà/nơi lưu trú ít nhất 14 ngày tính từ ngày áp dụng 

biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày cuối của giai 

đoạn cách ly (sử dụng phương pháp xét nghiệm gộp mẫu đối với những người 

trong cùng hộ gia đình, cùng cơ quan, đơn vị, trường học, người thân, người về từ 

cùng 1 địa phương). 

3. Đối với các trường hợp đặc biệt 
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- Đối với những trường hợp đi công tác/về công tác theo nhiệm vụ Quốc 

gia, nhiệm vụ của Trung ương, đã tiêm đầy đủ 02 mũi vắc xin, có biện pháp kiểm 

soát dịch chặt chẽ thì chỉ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo phương pháp PCR và 

không phải thực hiện cách ly y tế. Những trường hợp đi công tác ra tỉnh ngoài 

khác (bao gồm cả Hà Nội và Hà Nam) theo chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, sẽ căn cứ thông tin điều tra dịch tễ học để 

quyết định biện pháp cách ly phù hợp cho từng người. 

- Đối với những trường hợp (chuyên gia, người về làm việc, công tác, đi 

công tác… đã được sự cho phép của UBND tỉnh) từ các tỉnh có dịch (bao gồm cả 

Hà Nội, Hà Nam) về Ninh Bình có chứng nhận tiêm đủ 02 mũi vaccine phòng 

COVID-19 và có giấy xét nghiệm RT- PCR âm tính trong vòng 72 giờ tính từ thời 

điểm lấy mẫu đến thời điểm về Ninh Bình thì không phải thực hiện cách ly tập 

trung và chỉ thực hiện tự theo dõi sức khỏe, phải làm việc, ăn, ở tại khu vực riêng, 

hạn chế tiếp xúc với người khác. Khi về Ninh Bình phải thực hiện xét nghiệm 

ngay RT- PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên, việc xét nghiệm này được 

thực hiện 02 ngày/lần cho đến hết ngày thứ 14 tính từ khi bắt đầu về Ninh Bình.  

- Đối với những người đi khám, chữa bệnh từ các tỉnh có dịch (bao gồm cả 

Hà Nội, Hà Nam) trở về Ninh Bình mà vẫn cần phải chăm sóc y tế thì tổ chức 

cách ly y tế tại cơ sở y tế. Trường hợp bệnh nặng, hiểm nghèo, không tự sinh hoạt 

cần hỗ trợ từ người khác (được cơ quan y tế xác nhận) thì tổ chức cách ly tại nhà 

nhưng chính quyền cơ sở phải giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện cách ly.  

- Những trường hợp khác phải xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (đối với đối tượng thuộc diện cách ly 

tập trung) và ý kiến chỉ đạo của UBND huyện hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 cấp huyện, thành phố (đối với đối tượng thuộc diện cách ly y tế tại 

nhà/nơi lưu trú) 

Danh sách các ổ dịch, địa điểm nguy cơ, khu vực phong tỏa, khu vực cách 

ly xã hội, các tỉnh đã kết thúc dịch tại cộng đồng được cập nhật thường xuyên 

trên website của Sở Y tế: soyte.ninhbinh.gov.vn mục VIRUS CORONA. 

Sở Y tế Ninh Bình yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. (Q/) 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Dương 
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