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UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 80/TTr-SYT ngày 17/6/2021 của Sở Y 

tế đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo công tác quản lý người bệnh Covid-19 sau 

khi ra viện và người trở về từ các vùng dịch.  

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, 

khó lường, dịch bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà 

Nội, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh .... tăng về cả số lượng người mắc và số ổ 

dịch.Trong thời gian gần đây tỉnh Ninh Bình tiếp nhận 10 người bệnh mắc Covid-

19 sau khi điều trị khỏi bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương trở về địa 

phương, được xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay khi được đưa về khu cách ly y tế 

tạm thời tại tỉnh và đã có 07/08 ca tái dương tính với SARS-CoV-2. 

Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay, 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nâng cấp độ phòng chống dịch tại tỉnh Ninh Bình 

với một số nội dung như sau: 

1. Tiêu chuẩn ra viện đối với người bệnh Covid-19 điều trị tại các cơ 

sở y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

- Xét nghiệm: Tối thiểu 04 mẫu bệnh phẩm liên tiếp xét nghiệm âm tính 

với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-time RT-PCR (mỗi lần xét nghiệm 

cách nhau 72-96 giờ) 

- Các tiêu chuẩn khác tuân thủ theo Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 

26/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-

19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)”. 

2. Đối với người bệnh Covid-19 tái dương tính 

- Trường hợp người bệnh mắc Covid-19 đã được xuất viện trở về địa 

phương, có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 (tái 

dương tính): chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế để cách ly, theo dõi, điều trị. Không 

để người bệnh tái dương tính với Covid-19 cách ly tại nhà. 

- Tiêu chuẩn ra viện thực hiện như đối với người bệnh mới phát hiện dương tính. 

3. Quản lý người bệnh sau xuất viện 

- Ngày đầu tiên trở về địa phương: cách ly tạm thời tại Trạm Y tế hoặc khu 

cách ly tập trung, lấy ngay bệnh phẩm làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp Reatime RT-PCR. 
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+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính: người bệnh về cách ly tại nhà 14 ngày, 

lấy xét nghiệm định kỳ thêm 2 lần vào ngày thứ 7 và 14 hoặc xét nghiệm ngay khi 

xuất hiện triệu chứng nghi mắc Covid-19: sốt, ho, đau họng, mất khứu giác…. 

Nếu kết quả tất cả các lần xét nghiệm âm tính sẽ kết thúc giai đoạn cách ly. 

+ Nếu xét nghiệm có kết quả dương tính: người bệnh bị tái dương tính với 

SARS-CoV-2, chuyển người bệnh đến cơ sở y tế để cách ly, theo dõi, điều trị. 

- Riêng đối với người bệnh điều trị và xuất viện tại các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình: cách ly tại nhà và nơi lưu trú 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 

định kỳ 02 lần vào ngày thứ 7 và 14 hoặc xét nghiệm ngay khi xuất hiện triệu 

chứng mắc Covid-19. 

4. Đối với công dân Ninh Bình sau cách ly tập trung; công dân trở về 

từ các khu vực đang bị cách ly, phong tỏa; từ các địa phương đang có dịch  

- Công dân trở về sau cách ly tập trung: tiếp tục cách ly tại nhà hoặc nơi lưu 

trú 14 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly, lấy xét nghiệm định kỳ 3 lần vào ngày 

thứ 01, 07, 14 hoặc lấy ngay khi xuất hiện triệu chứng mắc COVID-19. 

- Công dân trở về từ khu vực đang bị cách ly, phong tỏa: Cách ly y tế tập 

trung 21 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly, lấy xét nghiệm định kỳ 4 lần vào các 

ngày thứ 01, 07, 14, 21. Kết thúc cách ly y tế tập trung tiếp tục thực hiện cách ly 

tại nhà và nơi lưu trú 7 ngày, lấy xét nghiệm lần 5 vào ngày thứ 07 cách ly tại nhà 

hoặc lấy ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc COVID-19. 

- Công dân trở về từ địa phương có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng  

nhưng nơi ở không bị phong tỏa: Cách ly y tế tập trung tối thiểu 14 ngày kể từ 

ngày thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ 3 lần vào các ngày 01, 07, 14 

hoặc ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc Covid-19. Kết thúc cách ly y tế tập 

trung tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm lần 4 vào ngày thứ 7. 

Giao Sở Y tế cập nhật hàng ngày danh sách các địa phương có ca mắc COVID-

19 trong cộng đồng trên Website “soyte.ninhbinh.gov.vn” và thông báo cho 

UBND các huyện, thành phố.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TU;  

- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh, các VP; 

- Lưu: VT, VP2, VP6. 
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Tống Quang Thìn 

 


		2021-07-01T17:58:55+0700


		2021-07-02T10:45:04+0700


		2021-07-02T14:14:51+0700


		2021-07-02T14:14:13+0700


		2021-07-02T14:14:13+0700




