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Số:               /SYT-NVYD 
V/v Triển khai văn bản    

số 11042/BYT-DP nội dung người 

tiếp xúc gần (F1), người tiếp xúc với 

người tiếp xúc gần (F2)  

  Bắc Kạn, ngày             tháng  01  năm 2022 

  Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Bắc Kạn. 

 

Sở Y tế nhận được Văn bản số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y 

tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. Theo đó, Sở Y tế đã triển 

khai đến các đơn vị tại văn bản số 5046/SYT-NVYD ngày 30/12/2021. Tuy 

nhiên để làm rõ nội dung người tiếp xúc gần (F1), người tiếp xúc với người tiếp 

xúc gần (F2). Yêu cầu đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

I. Điều chỉnh Định nghĩa ca bệnh COVID-19  

(được Quy định tại văn bản số: 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021như sau)   

1. Người tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp sau:  

- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với 

da, cơ thể…) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 

 - Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong 

cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác 

định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0.  

- Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét 

hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 

 - Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi 

đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện 

phòng hộ cá nhân (PPE).  

Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định (F0) được tính từ 2 ngày trước khi 

khởi phát (đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền 

được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính) 

cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT≥30.  

  2. Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)  

(Quy định tại mục 1.4 Quyết định số: 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021) 

Là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ 

khi F1 có khả năng lây nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế. 

II. Biện pháp phòng dịch 

1. Người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1) 

(Thực hiện theo văn bản 6961/UBND-VXNV ngày 17/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn): Được quy định như sau: 

 -  Người đã được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng (có Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm 

quyền): Tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe 07 



 

 

ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR vào 

ngày đầu tiên và ngày thứ 07. 

- Trường hợp những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: 

Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 

ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày đầu tiên, ngày thứ 07 và ngày 

thứ 14. 

- Trường hợp những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện 

cách ly tập trung 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo; lấy mẫu 

xét nghiệm PCR vào ngày đầu tiên, ngày thứ 07 và ngày thứ 14. 

 Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 
thì xử lý như ca bệnh xác định. 

Riêng đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người 

dưới 18 tuổi thực hiện cách ly tại nhà và phải có người chăm sóc cách ly cùng 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Tuy nhiên, theo văn bản số 9001/UBND-VXNV ngày 31/12/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách trong 

phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, trong trường hợp không đảm bảo các 

điều kiện cách ly y tế tại nhà thì xem xét quyết định cách ly tại khu cách ly tập 

trung của huyện, thành phố. 

2. Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) 

 (Quy định tại mục 3.3 Quyết định số: 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021) 

- Tổ chức cách ly F2 tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm Real time 

RT- PCR của F1: 

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 dương tính với 

SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1và thực hiện cách ly theo 

mục 1 phần II. 

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 và của F2 (nếu 

có) đều âm tính với SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác 

định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 

14 ngày, thực hiện 5K, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông 

báo ngay cho cơ quan y tế và Tổ COVID cộng đồng. 

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

    
Nơi nhận:   
Bản điện tử: 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- UBND tỉnh(b/c); 

- Sở TT&TT, Đài TH tỉnh, Báo BK, các cơ quan báo 

chí đóng trên địa bàn; 

- BGĐ Sở Y tế;    

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thành phố;    

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Bản giấy: 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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