
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

Số:            /SYT-NVY 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày        tháng  11  năm 2021 

V/v chấn chỉnh công tác điều trị 

bệnh nhân COVID-19  
 

 

 Kính gửi: 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; 

- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; 

- Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 14/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 5599/BYT-MT về việc 

giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân 

COVID-19 (Văn bản đã được gửi đến các đơn vị). 

Theo đó, Bộ Y tế quy định “Với ca bệnh phát hiện tại cộng đồng (kết quả xét 

nghiệm bằng phương pháp RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2) không có triệu 

chứng lâm sàng: nếu có tải lượng vi rút thấp (giá trị CT ≥ 30) thì đưa vào cơ sở y tế 

cách ly và theo dõi, sau 24h làm lại xét nghiệm nếu tiếp tục có tải lượng vi rút thấp 

(giá trị CT ≥ 30) hoặc kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với 

SARS-CoV-2 thì cho bệnh nhân xuất viện và thực hiện giám sát y tế như trên”. 

Hiện nay, qua công tác tầm soát, xử lý ổ dịch đã phát hiện rất nhiều ca bệnh 

tại cộng đồng có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 có tải 

lượng vi rút thấp (giá trị CT ≥ 30); do đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phổ biến, 

hướng dẫn thực hiện việc chỉ định xét nghiệm, quản lý điều trị, xuất viện và giám 

sát y tế sau khi xuất viện đối với bệnh nhân COVID-19 theo đúng các quy định 

hiện hành. 

 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 

KHẨN 
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