
 

Số:   1818  /TB-KSBT 

Phụ lục I 

SƠ ĐỒ TÓM TẮT HƢỚNG DẪN GIÁM SÁT, CÁCH LY Y TẾ ĐỐI VỚI NGƢỜI ĐẾN, TRỞ VỀ KHÁNH HOÀ 

 TỪ CÁC ĐỊA PHƢƠNG KHÁC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với người về từ các tỉnh, thành phố KHÔNG CÓ ca bệnh cộng đồng:  

- Chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh, thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”. 

- Thực hiện khai báo y tế điện tử, đồng thời khai báo y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn nới lưu trú. 

- Các cơ sở lưu trú du lịch tổ chức cho khách lưu trú khai báo y tế điện tử đồng thời khai báo y tế bằng giấy, tập hợp quản 

lý, cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần thiết. 

 

F1 Từng đến/ở nơi 

đang bị phong toả 

với mục đích 

phòng, chống dịch 

COVID 

Trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ COVID-19, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 

- Nếu kết quả dương tính: chuyển cách ly tại cơ sở y tế, xử lý như ca bệnh COVID-19 

- Nếu kết quả âm tính, tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định  

- Theo dõi sức khoẻ tại nhà 14 ngày 

- Thực hiện khai báo y tế điện tử, đồng thời khai 

báo tại trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi lưu trú 

 

- Cách ly y tế tại nhà, nơi lƣu trú 14 ngày  

- Lấy mẫu xét nghiệm theo quy định 

- Thực hiện khai báo y tế điện tử, đồng thời khai 

báo tại trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi lưu trú 

 

- Cách ly tập trung 21 ngày 

- Lấy mẫu xét nghiệm theo quy định 

- Thực hiện khai báo y tế điện tử, đồng thời khai 

báo tại trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi lưu trú 

F2 Từng đến/ở nơi 

đang áp dụng 

biện pháp giãn 

cách theo chi thị 

16/CT-TTg 

F3 Từng đến/ở các 

địa phương đang 

có ca bệnh 

COVID-19 cộng 

đồng 

Từng đến/ở nơi 

đang áp dụng biện 

pháp giãn cách 

theo chi thị 

15/CT-TTg 

Từng đến/ở nơi 

theo thông báo 

khẩn Bộ Y tế, Sở 

Y tế, CDC các 

tỉnh, Tp 


		2021-07-07T07:05:12+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




