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V/v hướng dẫn các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 đối với người
được xác định là F2
HỎA TỐC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong
đó việc điều tra, truy vết xử lý cách ly đối với các trường hợp là F1, F2 của các ca
dương tính. Ngành Y tế đã có nhiều Văn bản hướng dẫn việc xác định và xử lý
cách ly y tế đối với các trường hợp trên. Tuy nhiên, trong thời gian qua nhiều địa
phương, nhất là cấp xã còn lúng túng trong việc xác định đối tượng phải cách ly;
đặc biệt là các trường hợp được xác định là F2.
Để tiếp tục chủ động, quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch COVID19 một cách có hiệu quả, chống quá tải các cơ sở cách ly y tế tập trung do xác định
chưa chính xác những người thuộc đối tượng F2. Sở Y tế - Cơ quan thường trực
hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như sau:
Khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 (F0), khẩn trương thực
hiện điều tra, truy vết F1, F2 theo chuỗi nguy cơ lây nhiễm. Khi có kết quả xét
nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 sẽ xảy ra một số tình huống và yêu cầu thực
hiện như sau:
1. Tình huống 1: Nếu F1 có kết quả xét nghiệm RT- PCR lần 1 âm tính, thì
kết thúc cách ly y tế đối với F2, F3 liên quan.
2. Tình huống 2: Nếu F1 có kết quả xét nghiệm RT- PCR lần 1 dương tính,
thì chuyển F2 liên quan thành F1 và thực hiện cách ly, xét nghiệm theo quy định.
3. Tình huống 3: Nếu F1 có kết quả xét nghiệm RT- PCR lần 1 âm tính và
từ lần 2 trở đi dương tính thì không cần điều tra, truy vết các trường hợp F2, F3
liên quan trước đó vì đã phải được kết thúc cách ly y tế; không được chuyển các
trường hợp F2 này lên thành F1 (do xét nghiệm lần 1 của F1 đã âm tính thì
không có nguy cơ lây nhiễm cho F2).
Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và chỉ đạo các
địa phương chủ động điều tra, truy vết không để bỏ lọt các trường hợp có
nguy cơ lây nhiễm và xác định đúng các đối tượng, tránh lúng túng trong thực
hiện gây quá tải các cơ sở cách ly y tế tập trung theo quy định./.
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