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Trà Vinh, ngày       tháng 12  năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Bệnh viện công lập và ngoài công lập; 

- Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trạm Y tế, Trạm Y tế lưu động xã, phường, thị trấn. 

(Gọi chung là các đơn vị) 

Căn cứ Quyết định số 4689/QĐ-BYT  ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19(đính kèm); 

Căn cứ Quyết định 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại 
nhà”(đính kèm); 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện theo dõi sau khi hoàn thành điều trị 
đối với F0 với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tại các cơ sở thu dung điều trị  

Thực hiện theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y 
tế, cụ thể như sau: 

* Đối với các trường hợp không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời 
gian điều trị  đã được cách ly điều trị tại cơ sở thu dung tối thiểu 10 ngày và có 

kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-
CoV-2 hoặc nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30) vào ngày thứ 9: 

- Người bệnh kết thúc điều trị cần ở tại nhà và tự theo dõi trong 7 ngày. 
Đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38oC ở hai lần đo liên tiếp 

hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để 
thăm khám và xử trí kịp thời.  

- Tuân thủ thông điệp 5K. 

* Đối với người bệnh kết thúc điều trị thuộc trường hợp cách ly điều trị 

trên 10 ngày và có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR 
nhiều lần có nồng độ vi rút Ct < 30: 

+ Sau khi ra viện/kết thúc điều trị yêu cầu người bệnh thực hiện cách ly y 
tế tại nhà trong 7 ngày. Đo thân nhiệt 2 lần/ngày.  

+ Nếu thân nhiệt cao hơn 38oC ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu 

hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí 
kịp thời. 

2. Trường hợp điều trị tại nhà 



-Thực hiện theo Quyết định 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế, 
sau khi người bệnh hoàn thành cách ly điều trị tại nhà theo qui định. 

-Sau khi hoàn thành cách ly tại nhà theo Công văn số 4178/SYT-NVY 
ngày 03/12/2021 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành quyết định cách ly, kết 
thúc cách ly và cấp giấy hoàn thành cách ly điều trị F0 tại nhà. 

-Sau khi hoàn thành điều trị tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà trong 7 
ngày( theo QĐ số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế).  

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế, trong quá trình thực hiện nếu có 
khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y - Điện thoại: 

02943.862.723)./. 

 

 
 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh ( báo cáo); 
- GĐ, PGĐ Sở Y tế; 
- Phòng Chuyên môn Sở Y tế; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm KSBT; 
- Lưu: VT, NVY. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Kiên Sóc Kha 
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