
Đối tượng Văn bản
Cách ly 

tập trung
Cách ly tại nhà

Theo dõi sức khỏe 

tại nhà/nơi lưu trú

Tự theo dõi

sức khỏe
Xét nghiệm

Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và 

phòng, chống COVID-19”

14 ngày 14 ngày

Ít nhất 2 lần vào ngày thứ 1, 

ngày thứ 14 (Xét nghiệm RT-

PCR)

- Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ 

Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế 

thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 

năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời 

"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-

19";

- Công văn số 5599/BYT-MT ngày14/7/2021 của Bộ Y 

tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế  

F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19; 

- Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y 

tế về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với 

trẻ em.

(Áp dụng đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, 

phụ nữ mang thai, trẻ em: thực hiện cách ly tại nhà và 

có người chăm sóc cách ly cùng)

14 ngày 14 ngày

Ít nhất 3 lần vào ngày thứ 1, 

ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong 

thời gian cách ly tại nhà

F2
Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và 

phòng, chống COVID-19”

- Cách ly tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm 

Real time RT-PCR của F1:

+ F1 dương tính: chuyển cấp cách ly F2 lên thành 

F1.

+ Kết quả xét nghiệm lần 1 của F1 âm tính: trên cơ 

sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được 

kết thúc việc cách ly tại nhà.

14 ngày
 Trên cơ sở đánh giá nguy cơ, 

dịch tễ để chỉ định

Người đến/về từ vùng dịch cấp độ 4 (màu 

đỏ) hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa):

- Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 

hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (đủ thời gian 

theo quy định)

7 ngày 1 lần vào ngày thứ 1

- Chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 7 ngày 7 ngày 2 lần vào ngày thứ 1, ngày thứ 7

- Chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 14 ngày
3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 

14

Các trường hợp đến từ vùng dịch cấp độ 3 

có dấu hiệu nghi ngờ bệnh hoặc có chỉ định 

điều tra dịch tễ

 Trên cơ sở đánh giá nguy cơ, 

dịch tễ để chỉ định

Các trường hợp có một trong các biểu hiện 

triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất 

vị giác và khứu giác, khó thở…

Có

Phụ lục

CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ, XÉT NGHIỆM TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(Kèm theo Công văn số                /SYT-NVY ngày          /10/2021 của Sở Y tế)

F1

- Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ 

Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế 

thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 

năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời 

"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-

19";

- Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 của Bộ 

Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối 

với người về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, 

Đồng Nai, Long An;

- Công văn số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ 

Y tế về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch 

COVID-19.
cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày

tùy tình hình thực tế của địa phương 

Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ 

Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế 

thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 

năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời 

"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-

19"
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