UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

Số: 394 /UBND-VP7
V/v giảm thời gian cách ly y tế và xét
nghiệm SARS-CoV-2 đối với F1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 17 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 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. Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 kịp
thời, hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Thời gian thực hiện cách ly y tế:
- Giảm thời gian các ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày kể từ ngày thực
hiện cách ly;
- Tiến hành xét nghiệm 03 lần theo các mốc thời gian: ngày bắt đầu cách
ly, ngày thứ 7, ngày thứ 13 hoặc lấy xét nghiệm ngay khi xuất hiện các triệu
chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Nếu kết quả xét nghiệm 03 lần âm tính sẽ kết
thúc cách ly tập trung.
2. Sau khi kết thúc cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày, lấy
mẫu xét nghiệm ngày thứ 7 và 14 hoặc ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ
mắc COVID-19. Nếu 2 lần kết quả xét nghiệm âm tính thì kết thúc giai đoạn
cách ly, tự theo dõi sức khỏe. Riêng đối với các trường hợp hết cách ly tập trung
tại tỉnh ngoài trở về, lấy mẫu thêm lần xét nghiệm ngay khi trở về.
3. Những trường hợp đã cách ly tập trung trên 14 ngày, lấy xét nghiệm lần
thứ 4, nếu kết quả xét quả xét nghiệm âm tính sẽ được công nhận kết thúc thời
gian cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7.
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