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   Kính gửi: Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. 

 

Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, 

số mắc có xu hướng ngày một tăng, để thích ứng tình hình mới và bảo đảm trạng 

thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; Căn 

cứ theo Quyết định số 4038/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 21/8/2021 về “Hướng 

dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”, Quyết định số 

4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị COVID-19. Đồng thời ngày 12/12/2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 

10526/BYT-KCB gửi Sở Y tế Hà Nội về việc xét nghiệm để phát hiện người 

mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện (có văn bản tham khảo kèm theo). Sở 

Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Về xác định ca bệnh COVID-19: 

a) Là trường hợp bệnh nghi ngờ (theo định nghĩa tại mục 2.1 của Quyết 

định số 4689/QĐ-Bộ Y tế, ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế kèm theo) hoặc bất cứ 

người nào có xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ 

thuật Real - time RT-PCR. 

b) Là trường hợp bệnh nghi ngờ (theo định nghĩa tại mục 2.1 của Quyết 

định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021) có kết quả xét nghiệm test nhanh 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 dương tính (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép 

và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám 

sát của nhân viên y tế). 

c) Là những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc 

gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 

ngày và có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 

dương tính với 2 loại test nhanh khác nhau (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và 

do nhân viên y tế thực hiện). Trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với 1 

loại test nhanh thì cần phải có xét nghiệm Real-time RT-PCR để khẳng định. 

(Có Biểu mẫu kết quả xét nghiệm test nhanh kèm theo) 

2. Các Trung tâm y tế, các Bệnh viện, cơ sở cách ly, điều trị người bệnh 

COVID-19 tổng hợp danh sách ca bệnh xác định bằng kết quả xét nghiệm Test 

nhanh, gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật để được cấp mã số ca bệnh và tổng 

hợp số liệu báo cáo trước 17h00 hàng ngày. 

https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-4689-qd-byt-2021-huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-covid-19-210571-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-4689-qd-byt-2021-huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-covid-19-210571-d1.html
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3. Về sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định 

tình trạng khỏi bệnh đối với người bệnh COVID-19 nằm điều trị các các cơ sở 

thu dung, điều trị và cho ra viện: 

a) Người bệnh COVID-19 đơn thuần 

- Các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên. 

- Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với 

SARS-CoV-2 hoặc nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30) hoặc test nhanh kháng nguyên 

âm tính vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép). 

- Người bệnh sau khi ra viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong 7 ngày. Đo 

thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 380C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có 

bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm 

khám và xử trí kịp thời. 

- Tuân thủ thông điệp 5K. 

b) Người bệnh COVID-19 có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo 

- Các triệu chứng lâm sàng của bệnh COVID-19 hết trước ngày ra viện từ 

3 ngày trở lên. 

- Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với 

SARS-CoV-2 hoặc nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30) hoặc test nhanh kháng nguyên 

âm tính vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép). 

- Người bệnh được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa 

điều trị bệnh nền (nếu cần) tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và 

được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú. Đo thân nhiệt 

2 lần/ngày. 

- Tuân thủ thông điệp 5K. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có 

khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Y tế để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Thường trực UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện, thị, thành phố (để phối hợp); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng Nghiệp vụ Y Sở; 

- Lưu: VT, KHTC01(HoangNV). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Hùng 
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Phụ lục 

HƯỚNG DẪN CÁC TRƯỜNG BỆNH NGHI NGHỜ  

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4689/QĐ-BYT NGÀY 06/10/2021 CỦA BỘ Y TẾ 

(Kèm theo Công văn số:             /SYT-KHTC ngày     /12/2021 của Sở Y tế) 

 

Trường hợp bệnh nghi ngờ  (theo mục 2.1 của Quyết định số 4689/QĐ-

Bộ Y tế, ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế: 

Bao gồm các trường hợp:  

A. Người bệnh có sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải 

được bằng các nguyên nhân khác.  

B. Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào VÀ có tiền sử 

đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ* có bệnh COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước 

khi khởi phát các triệu chứng HOẶC tiếp xúc gần (**) với trường hợp bệnh nghi 

ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các 

triệu chứng.  

* Vùng dịch tễ: được xác định là những quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi 

nhận ca mắc COVID-19 lây truyền nội địa, hoặc nơi có ổ dịch đang hoạt động 

tại Việt Nam theo “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” 

của Bộ Y tế và được cập nhật bởi Cục Y tế dự phòng.  

** Tiếp xúc gần: bao gồm:  

- Tiếp xúc tại các cơ sở y tế, bao gồm: trực tiếp chăm sóc người bệnh 

COVID19; làm việc cùng với nhân viên y tế mắc COVID-19; tới thăm người 

bệnh hoặc ở cùng phòng bệnh có người bệnh mắc COVID-19.  

- Tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách ≤ 2 mét với trường hợp bệnh nghi 

ngờ hoặc xác định mắc COVID-19 trong thời kỳ mắc bệnh.  

- Sống cùng nhà với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định mắc 

COVID-19 trong thời kỳ mắc bệnh.  

- Cùng nhóm làm việc hoặc cùng phòng làm việc với ca bệnh xác định 

hoặc ca bệnh nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh.  

- Cùng nhóm: du lịch, công tác, vui chơi, buổi liên hoan, cuộc họp ... với 

ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh.  

- Di chuyển trên cùng phương tiện (ngồi cùng hàng, trước hoặc sau hai 

hàng ghế) với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19 trong 

thời kỳ mắc bệnh./. 
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Biểu mẫu 

SỞ Y TẾ TỈNH THANH HÓA 

TÊN ĐƠN VỊ:…………… 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2021   

 

 

KẾT QUẢ 

XÉT NGHIỆM TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS-CoV-2 

 

 

Họ và tên người bệnh:…………………………Năm sinh………Giới tính……. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số thẻ BHYT:…………………………………………………………………….. 

Nơi/người lấy mẫu:………………………………………………………………. 

Ngày, giờ lấy mẫu:……………………………………………………………….. 

Bệnh phẩm: dịch Tỵ hầu 

 

Tên xét nghiệm Loại KIT thử Kết quả 

XÉT NGHIỆM TEST 

NHANH KHÁNG 

NGUYÊN SARS-CoV-2 

  

 

 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN 

Ngày      tháng      năm 2021 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Kết quả xét nghiệm test nhanh COVID-19 kháng nguyên Âm tính chưa 

loại trừ không nhiễm bệnh, cần tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe, tuân thủ quy 

định 5K của Bộ Y tế. 
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