
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /UBND-KGVX
V/v khẩn trương truy vết, khoanh 
vùng, xác định đối tượng cách ly, 
lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

             Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

        Kính gửi:
        - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

         - UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố.

Trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, để dịch 
bệnh không lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, 
ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các 
huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện ngay một số nội dung cụ thể như 
sau:

1. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
người lao động, nhân dân tại đơn vị/địa bàn mình quản lý phải khai báo dịch tễ trung 
thực, kịp thời, đảm bảo công tác điều tra truy vết được nhanh chóng; đơn vị, cơ quan, 
tổ chức, địa phương nào có người khai báo dịch tễ chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì Thủ trưởng đơn vị, cơ quan, tổ chức, Chủ tịch 
UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm 
hướng dẫn các cơ sở y tế rà soát đối tượng để áp dụng biện pháp cách ly theo đúng 
quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 
hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-
19”.

3. Đối tượng áp dụng cách ly tập trung:

a) Các trường hợp tiếp xúc gần theo các thông báo dịch tễ ca bệnh từ Bộ Y tế, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

b) Các trường hợp tiếp xúc gần theo Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 
07/8/2020 của Bộ Y tế, cụ thể như sau:

- Tiếp xúc gần là người có tiếp xúc trong vòng 2 mét với ca bệnh xác định 
hoặc ca bệnh nghi ngờ trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của ca 
bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ cho đến khi ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi 
ngờ được cách ly y tế. Nếu là người lành mang trùng thì ngày khởi phát được tính là 
ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Khởi phát của 
ca bệnh được tính là ngày có triệu chứng bất thường về sức khỏe đầu tiên xuất hiện 



mà bệnh nhân cảm nhận được, có thể là: mệt mỏi; đau người, gai người ớn lạnh; giảm 
hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; ho; đau họng...

- Người tiếp xúc gần bao gồm:

+ Người sống trong cùng hộ gia đình, cùng nhà, cùng phòng;

+ Người trực tiếp chăm sóc, đến thăm hoặc người điều trị cùng phòng với ca 

bệnh xác định;

+ Người cùng nhóm làm việc hoặc cùng phòng làm việc;

+ Người cùng nhóm có tiếp xúc với ca bệnh: nhóm du lịch, công tác, vui chơi, 
buổi liên hoan, cuộc họp, lớp học, cùng nhóm sinh hoạt tôn giáo, cùng nhóm sinh 
hoạt các câu lạc bộ...;

+ Người ngồi cùng hàng và trước sau hai hàng ghế trên cùng một phương tiện 
giao thông (tàu, xe ô tô, máy bay, tàu thủy…). Trong một số trường hợp cụ thể, tùy 
theo kết quả điều tra dịch tễ, cơ quan y tế sẽ quyết định việc mở rộng danh sách người 
tiếp xúc gần đối với hành khách đi cùng một phương tiện giao thông;

+ Bất cứ người nào có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi 
ngờ ở các tình huống khác trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của 
ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ cho đến khi ca bệnh xác định hoặc ca bệnh 
nghi ngờ được cách ly y tế.

4. Các trường hợp tiếp xúc gần với F1 (F2) triển khai cách ly y tế tại nhà/nơi 
lưu trú một cách nghiêm ngặt và hướng dẫn cách tự phòng bệnh, theo dõi sức khỏe 
trong khi chờ kết quả xét nghiệm của F1.

a) Nếu F1 dương tính (F0) thì F2 trở thành F1 và tiến hành cách ly tập trung 
ngay, triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

b) Nếu F1 âm tính lần 1 tính từ thời điểm tiếp xúc lần cuối thì kết thúc cách ly, 
nhưng vẫn thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các 
huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KGVX.
D:\QUANG VX\Năm 2021\Công văn UBND tỉnh\Tyuy vết,
khoanh vùng, xác định đối tượng cách ly, lấy mẫu xn.docx

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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