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CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 12  tháng 5  năm 2021 

 

           Kính gửi: Trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Ngày 08/5/2021, Sở Y tế ban hành Văn bản số 1422/SYT-NVY về việc 

Hướng dẫn tạm thời rà soát, xét nghiệm, cách ly các trường hợp bệnh nhân, 

người nhà bệnh nhân đi khám và điều trị tại Bệnh viện K. 

 Thực hiện Công điện số 633/CĐ-BCĐQG ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc đẩy nhanh tiến độ điều tra dịch 

tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV -2 tại Bệnh 

viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K; Công văn số 361/DP-

DT ngày 06/5/2021 và Công văn số 367/DP-DT ngày 07/5/2021 của Cục Y tế 

dự phòng về việc rà soát, cách ly người về từ khu vực có dịch. 

 Để khẩn trương chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để dịch Covid-19 lây 

lan ra địa phương thông qua người nhà, người bệnh đã từng đến điều trị, thăm 

khám tại Bệnh viện K Trung ương (cả 3 cơ sở) ( gọi tắt là Bệnh viện K) kể từ 

ngày 16/4/2021 đến nay và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (gọi 

tắt là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới) kể từ ngày 14/4/2021 đến nay. 

 Sở Y tế hướng dẫn rà soát, xét nghiệm, cách ly các trường hợp người 

nhà, người bệnh đã từng đến điều trị, thăm khám tại Bệnh viện K, Bệnh viện 

Bệnh nhiệt đới như sau: 

 - Đối với những người đã từng điều trị, chăm sóc, đến khám tại Bệnh viện 

K (trong thời gian từ ngày 16/4/2021 đến nay), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (từ 

ngày 14/4/2021 đến nay) trở về địa phương. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ít 

nhất 2 lần (lần đầu ngay khi phát hiện về địa phương, lần 2 ngày thứ 21), cách ly 

tại nhà nghiêm ngặt đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến/ở Bệnh viện, sau đó 

tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo.  

HỎA TỐC 



Riêng với những người từng đến những khoa, phòng của các bệnh viện 

trên có ghi nhận người mắc COVID-19 (Sở Y tế cập nhật dịch tể và thông báo 

hàng ngày đến các đơn vị) thì lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần, cách ly tập trung 

21 ngày tại cơ sở cách ly y tế tập trung của địa phương sau đó tiếp tục theo dõi 

tại nhà 7 ngày và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như những người có tiếp 

xúc gần với người dương tính theo quy định hiện hành. 

- Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 1422/SYT-NVY ngày 

08/5/2021 của Giám đốc Sở Y tế. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo PCD tỉnh; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- UBND cấp huyện (để p/h chỉ đạo); 

- Trung tâm KSBT; 

- Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế;      

- Lưu: VT, NVY. 

Gửi văn bản điện tử. 

                                                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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