UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tạm thời thay đổi điều kiện xét
nghiệm để hoàn thành cách ly y tế
tập trung trong phòng, chống dịch
Covid-19

Kính gửi:
- Trưởng phòng Y tế thành phố;
- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã.
Thực hiện Công văn số 3570/SYT-NVY ngày 19/12/2021 của Sở Y tế về
việc tạm thời thay đổi điều kiện xét nghiệm để hoàn thành cách ly y tế tập trung
trong phòng chống dịch Covid-19;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và giảm quá tải trong khu cách ly y
tế tập trung, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu Trưởng phòng Y
tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19
các phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai lấy mẫu
xét nghiệm theo phương pháp Realtime RT-PCR cho các đối tượng chuẩn bị hoàn
thành cách ly y tế tập trung vào ngày thứ 5 hoặc thứ 6 (đối với người thuộc diện
cách ly tập trung 07 ngày) và vào ngày thứ 12 hoặc 13 (đối với người thuộc diện
cách ly tập trung 14 ngày).
Nếu vào ngày cuối cùng của giai đoạn cách ly y tế tập trung mà chưa có kết
quả xét nghiệm PCR thì tạm thời tiến hành thực hiện test nhanh kháng nguyên
SARS-CoV-2 cho công dân, căn cứ vào kết quả test nhanh để xử trí như sau:
1. Nếu kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2, ra quyết
định hoàn thành cách ly y tế tập trung, yêu cầu công dân về khai báo y tế tại địa
phương để được quản lý, cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định; công dân cam kết
trong thời gian cách ly y tế tại nhà, đặc biệt khi chưa có kết quả PCR thì không tiếp
xúc trực tiếp với người khác, nếu có tiếp xúc thì người được tiếp xúc phải thực
hiện các biện pháp hạn chế đi ra khỏi nhà và tự theo dõi sức khỏe. Khi có kết quả
PCR âm tính thì tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định. Nếu kết quả
PCR dương tính sẽ được đưa đi cách ly điều trị và thực hiện các biện pháp điều tra
dịch tễ, phòng chống dịch Covid-19 phù hợp.
2. Nếu kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 thì
chuyển ngay đối tượng đó đến khu vực cách ly y tế tạm thời của khu cách ly tập
trung để chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.
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Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các cơ quan,
đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện và
báo cáo kết quả theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế;
(để b/c)
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Lưu: BCĐ, VP, YT.
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