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Thực hiện Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc ban hành một số nội dung chi hỗ trợ cho lực lượng y tế 

được điều động tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Bình Định; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện 

đúng quy định và hướng dẫn thực hiện đối với lực lượng y tế thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

3211/QĐ-UBND như sau: 

1. Thời gian tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: 

Lực lượng y tế khi tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

phải có văn bản điều động, huy động, cử tham gia của cấp có thẩm quyền (Thủ 

trưởng đơn vị quản lý nhân sự, Sở Y tế, UBND các cấp theo thẩm quyền huy 

động…), trong đó ghi rõ thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc (tối thiểu là 5 

ngày), công việc và đơn vị nơi tham gia công tác phòng, chống dịch; trường hợp 

chưa xác định thời gian kết thúc thì đơn vị sử dụng nhân sự phải thông báo thời 

gian kết thúc trên cơ sở thống nhất với đơn vị quản lý nhân sự. 

Riêng kíp trực điều trị bệnh nhân COVID-19 phải có kế hoạch, văn bản 

phân công của Thủ trưởng cơ sở điều trị COVID-19; tùy theo số lượng người 

bệnh, tình hình nhân lực của đơn vị, thời gian làm việc mỗi kíp từ 7 ngày trở lên. 

2. Theo dõi sức khỏe và xét nghiệm SARS-CoV-2: 

a) Lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch trước khi hoàn thành nhiệm 

vụ tại khu vực, địa phương có dịch, trước khi thay kíp trực điều trị bệnh nhân 

COVID-19 trong vòng 1 ngày, được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 (bằng 

test nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR), do đơn vị sử dụng nhân sự thực hiện.  

b) Khi về địa phương được bố trí lưu trú tại các cơ sở lưu trú trong thời 

gian 7 ngày để thực hiện tự theo dõi sức khỏe; xét nghiệm lần 2 vào ngày thứ 7 

tại cơ sở lưu trú, do Trung tâm Y tế nơi có cơ sở lưu trú thực hiện (theo thông 

báo của đơn vị quản lý nhân sự). 

c) Theo dõi sức khỏe sau thời gian lưu trú tại các cơ sở lưu trú: 

- Đối với trường hợp có thời gian tham gia phòng, chống dịch > 7 ngày: 

Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm 

lần 3 vào ngày thứ 7, do Trung tâm Y tế nơi nhân sự thường trú thực hiện (theo 

thông báo của đơn vị quản lý nhân sự).  



- Đối với trường hợp có thời gia tham gia phòng, chống dịch < 7 ngày: 

+ Đối với nhân viên y tế các cơ sở y tế công lập do Sở Y tế quản lý: trở lại 

làm việc sau khi tự theo dõi sức khỏe tại cơ sở lưu trú, tiếp tục theo dõi sức khỏe 

trong thời gian 7 ngày tiếp theo, được xét nghiệm lần 3 sau 7 ngày, do đơn vị 

quản lý nhân sự thực hiện hoặc Trung tâm Y tế nơi đơn vị đóng thực hiện (nếu 

đơn vị quản lý nhân sự không tự thực hiện được). 

+ Đối với nhân viên y tế ngoài các cơ sở y tế công lập do Sở Y tế quản lý: 

Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi làm việc (nếu trở lại làm việc theo sự 

phân công của đơn vị quản lý nhân sự) trong thời gian 7 ngày tiếp theo, xét 

nghiệm lần 3 vào ngày thứ 7, do đơn vị quản lý nhân sự thực hiện hoặc do Trung 

tâm Y tế nơi đơn vị đóng thực hiện (trong trường hợp đơn vị quản lý nhân sự 

không tự thực hiện được việc xét nghiệm). 

3. Một số nội dung khác: 

- Những người tham gia công tác phòng, chống dịch nhưng nguy cơ lây 

nhiễm thấp, công việc không yêu cầu trực tiếp tiếp xúc với người dân trong cộng 

đồng tại khu vực, địa phương có dịch với khoảng cách gần dưới 2 mét thì không 

bố trí lưu trú tại các cơ sở lưu trú; thực hiện tự theo dõi sức khỏe và được xét 

nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 3 lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực, 

địa phương có dịch. 

- Đối với một số nhiệm vụ đặc biệt và có yếu tố nguy cơ lây nhiễm bệnh 

COVID-19 cao sẽ do Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định thời gian công tác, 

theo dõi sức khỏe và xét nghiệm SARS-CoV-2.  

- Trong quá trình tự theo dõi sức khỏe, nếu nhân sự có kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 (+) thì xử trí như đối với ca bệnh và ổ dịch COVID-19. 

- Đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc đối 

tượng nêu tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 3211/QĐ-UBND: thực hiện 

theo quy định tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh.  

Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Sở Y tế để xem xét, giải quyết./. 
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- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
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