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

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY   Bình Định, ngày       tháng 01 năm 2022 

V/v điều chỉnh định nghĩa 

người tiếp xúc gần (F1)  
 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 29/12/2021 Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 11042/BYT-DP về 

việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 (đính kèm).  

Trong đó, người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) được Bộ Y 

tế định nghĩa như sau: 

- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp 

với da, cơ thể…) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 

- Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong 

cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác 

định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0. 

- Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét 

hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 

- Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi 

đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện 

phòng hộ cá nhân (PPE). 

Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định (F0) được tính từ 2 ngày trước 

khi khởi phát (đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây 

truyền được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm 

dương tính) cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT ≥ 30. 

Sở Y tế kính thông báo để các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong 

tỉnh biết, phối hợp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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