
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:             /SYT-NV 

 

Hưng Yên, ngày  30  tháng 12  năm 2021 

V/v hướng dẫn quản lý, điều trị 

và chăm sóc các trường hợp F0 

không triệu chứng và triệu chứng 

nhẹ tại nhà 

 

 

Kính gửi:   

- UBND, BCĐ PC dịch các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà; Quyết 

định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị COVID-19; Quyết định số 5155/QĐ-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế 

về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em; Quyết 

định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng 

dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, 

điều trị”; 

Căn cứ Công văn số 11011/BYT-KCB ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện. 

Thực hiện văn bản số 464/TB-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế Hưng Yên Hướng dẫn quản lý, 

điều trị và chăm sóc các trường hợp F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại 

nhà (có Hướng dẫn kèm theo). 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện, Hướng 

dẫn sẽ được cập nhật bởi các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để BC); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để BC); 

- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh (để BC); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu: VT, NV.  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4156-qd-byt-2021-tai-lieu-huong-dan-cham-soc-nguoi-nhiem-covid19-tai-nha-486307.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4689-qd-byt-2021-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-covid19-490286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-5155-qd-byt-2021-huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-covid19-o-tre-em-493731.aspx


HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC CÁC TRƯỜNG 

HỢP F0 KHÔNG TRIỆU CHỨNG VÀ TRIỆU CHỨNG NHẸ TẠI NHÀ 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /SYT-NV ngày       /12/2021) 

1. TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ Y TẾ ĐƯỢC PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH F0 

CÁCH LY TẠI NHÀ 

- Hàng ngày tiếp nhận thông tin và kiểm tra tình trạng sức khỏe người cách 

ly, người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly. Ghi chép kết quả giám sát vào phiếu 

theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

- Thực hiện hướng dẫn, lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách 

ly người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà theo quy định. Việc lấy mẫu xét 

nghiệm có thể thực hiện trong phòng cách ly hoặc chọn khu vực thông thoáng, 

cuối hướng gió, đảm bảo không tiếp xúc với người khác, gần phòng cách ly, đảm 

bảo không làm lây lan dịch bệnh. Vệ sinh khử khuẩn và thu gom chất thải trong 

quá trình lấy mẫu để xử lý theo quy định. 

- Báo cáo ngay cho y tế tuyến trên và chính quyền địa phương khi người 

F0 cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có biểu hiện mắc bệnh 

như sốt, ho, khó thở và các biểu hiện sức khỏe khác. 

- Nếu người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có kết 

quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. 

2. TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CẤP XÃ 

- Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã 

kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà theo mẫu tại Phụ lục 2. 

- Cung cấp cho người cách ly và người ở cùng nhà thông tin (họ tên, số điện 

thoại) của cán bộ y tế chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe để liên hệ. 

- Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, không để người 

được cách ly đi ra khỏi phòng cách ly; giám sát y tế đối với người cách ly trong 

thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly. 

- Yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly hạn chế tiếp xúc với người 

xung quanh, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện nghiêm Thông 

điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách 

ly tại nhà. 

- Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà để xử lý 

theo quy định. 

- Trường hợp cả gia đình người cách ly đều là F0, F1, đề nghị bố trí hỗ trợ 

cung cấp thực phẩm, các nhu yếu phẩm và các yêu cầu cần thiết khác đến tận nhà 

ở/hộ gia đình của người cách ly. 

3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI F0 CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ 

- Người dân khi xét nghiệm test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 cần 

phải tự cách ly tạm thời ở nhà, đồng thời báo ngay cho Trạm Y tế hoặc chính 



quyền địa phương để được hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

phù hợp. 

- Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà; có cam 

kết với chính quyền địa phương theo mẫu tại Phụ lục 1. 

- Không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc 

với người trong gia đình cũng như những người khác. Không tiếp xúc với động 

vật nuôi. 

- Luôn thực hiện Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định. 

- Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC-Covid trong suốt 

thời gian cách ly. 

- Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe, uống thuốc theo đơn của bác sĩ và 

cập nhật hàng ngày trên ứng dụng PC-Covid. Trường hợp không có điện thoại 

thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được 

cung cấp. Đặc biệt khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở, 

mất vị giác thì phải khai báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo 

thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc, hỗ trợ (nếu có) sẽ đo cho người 

cách ly. 

- Không dùng chung các đồ dùng, vật dụng cá nhân như bát, đũa, thìa, cốc, 

bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. 

- Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày và các 

biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định. 

- Thực hiện tự lấy mẫu dưới sự hướng dẫn của cán bộ y tế hoặc được lấy 

mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất theo quy định. 

- Sau khi hết thời gian cách ly điều trị, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi 

sức khỏe tại nhà theo quy định. 

 



  



 

  



  



  





 



  



  



  





 

  



  



  



  



XÉT NGHIỆM COVID-19 TẠI NHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Người bệnh COVID-19  

điều trị tại nhà 

Không triệu chứng Có triệu chứng 

Ct ≥ 30 Ct < 30 

XN ngày 09 hoặc 10 XN ngày 14 

Ct ≥ 30 

hoặc (-) 
Ct < 30 

XN định kỳ 3 ngày/lần 

Kết thúc điều trị 

Cần tiếp tục ở tại nhà và 

tự theo dõi trong 7 ngày 

Ct ≥ 30 hoặc (-) hoặc 

sau 21 ngày cách ly 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  





Phụ lục 1.  MẪU BẢN CAM KẾT CHO NGƯỜI CHĂM SÓC, HỖ TRỢ NGƯỜI 

CÁCH LY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN CAM KẾT  

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

 

Họ và tên người cách ly:…………………………………………………… .. 

Số CMT/CCCD:…………………………… Điện thoại: ……………………  

Họ và tên người chăm sóc, hỗ trợ:……………………………………………  

Số CMT/CCCD……………………………Điện thoại: ……………………..  

 

Tôi là người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly tại nhà tại địa 

chỉ:………..………………………………………………………… 

xin cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể như 

sau:  

1. Hướng dẫn cho người cách ly và bản thân thực hiện nghiêm Thông điệp 5K, 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

2. Cài đặt và sử dụng các phần mềm khai báo y tế điện tử. Thực hiện theo dõi sức 

khỏe, đo thân nhiệt cho người cách ly và bản thân. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày 

và thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày và khi bản thân hoặc người cách ly có ho, sốt, 

đau rát họng, khó thở.  

3. Tuyệt đối không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly.  

4. Phối hợp với cán bộ y tế để được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong quá 

trình cách ly theo quy định.  

5. Chủ động vệ sinh khử khuẩn phòng cách ly, quần áo, đồ dùng cá nhân và của 

người cách ly. Nếu vi phạm cam kết, tôi xin chịu mọi trách nhiệm theo quy định của 

pháp luật./. 

................., ngày....  tháng ....  năm 202...  

Người cách ly Chủ hộ/Đại diện 

người ở cùng nhà 

Tổ dân phố/thôn UBND cấp xã 

 

 

  



Phụ lục 2.  MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, 

TRANG THIẾT BỊ ĐẢM BẢO CÁCH LY Y TẾ F0 TẠI NHÀ 

 

UBND…….            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Số:        /GXN-UBND                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      ….., ngày        tháng      năm 20…. 

 

GIẤY XÁC NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐẢM BẢO 

CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN …………………….XÁC NHẬN 

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Họ và tên người cách ly:…………………………………………………… 

Số CMT/CCCD:…………………………… Điện thoại: …………………… 

2. Họ và tên chủ hộ/đại diện người ở cùng nhà:……………………………… Số 

CMT/CCCD…………………………Điện thoại: ……………………….  

Địa chỉ nhà ở (nơi thực hiện cách ly y tế): 

……….…………………….……………  

II. NỘI DUNG XÁC NHẬN  

Xác nhận Nhà ở tại địa chỉ nêu trên có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị để thực hiện cách ly y tế tại nhà.  

Cụ thể:  

-……  

- ……  

- …….  

 

Nơi nhận:        CHỦ TỊCH  

-                 (Ký, ghi họ tên và đóng dấu 

- Lưu:… 
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