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KẾ HOẠCH 

Thực hiện quản lý, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn  xã Tân Văn 

 

Căn cứQuyết định 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về Hướng 

dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà; 

Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y 

tế về việc giảm thời gian cách ly, cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh 

nhân COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21 tháng 08 năm 2021 của Bộ 

Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 

tại nhà”; 

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26 tháng 08 năm 2021 của Bộ 

Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú 

cho người nhiễm COVID-19 tại nhà”; 

Căn cứ kế hoạch số 13/KH-TTYT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của 

TTYThuyện Bình gia về việc thực hiện quản lý,điều trị F0 tại nhà trên địa bàn 

huyện Bình gia; 

Nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân xã Tân Văn ban hành Kế 

hoạch về việc thực hiện quản lý, cách ly, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn xã, cụ 

thể: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giảm tải về nhân lực, trang thiết bị, chi phí cho các khu điều trị tầng 1 

để có thể tăng cường nhân lực hỗ trợ cho tầng 2, tầng 3. 

- Giảm chi phí điều trị và quản lý tại các cơ sở điều trị, tập trung nguồn 

lực điều trị người mắc bệnh COVID-19 ở mức độ nhẹ, trung bình và nặng có 

hiệu quả, đồng thời vẫn đảm bảo được mục tiêu điều trị thành công khi mắc 

COVID-19. 

2. Yêu cầu 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/the-thao-y-te/cong-van-5599-byt-mt-2021-giam-thoi-gian-cach-ly-thi-diem-cach-ly-y-te-f1-tai-nha-481091.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4038-qd-byt-2021-huong-dan-tam-thoi-ve-quan-ly-nguoi-nhiem-covid19-tai-nha-485482.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4109-qd-byt-2021-danh-muc-thuoc-dieu-tri-ngoai-tru-cho-nguoi-nhiem-covid19-tai-nha-486110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4109-qd-byt-2021-danh-muc-thuoc-dieu-tri-ngoai-tru-cho-nguoi-nhiem-covid19-tai-nha-486110.aspx
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- Người được cách ly điều trị phải có ý thức tốt, cam kết và tuân thủ việc 

thực hiện đúng các quy định cách ly điều trị tại nhà theo quy định và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; 

- Người thân trong gia đình phải có ý thức tốt, cam kết và tuân thủ việc 

theo dõi, hỗ trợ người được cách ly điều trị tại nhà trong suốt thời gian cách ly 

điều trị; 

- Được sự đồng ý của chính quyền địa phương và chịu sự thẩm định, kiểm 

tra, giám sát thường xuyên của cơ quan y tế, tổ COVID cộng đồng địa phương 

nơi cư trú; 

- Người cách ly điều trị phải đúng theo trường hợp áp dụng nhằm hạn chế 

đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, tiến triển nặng và tử vong; 

- Địa điểm làm nơi cách ly điều trị phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về 

cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng quy định của Bộ Y tế và phù hợp với điều 

kiện thực tế tại địa phương; 

- Khi người được cách ly, điều trị tại nhà vi phạm các quy định liên quan 

đến công tác phòng, chống dịch, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải thực 

hiện việc cách ly, điều trị tập trung hoặc xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự 

theo quy định của pháp luật. 

- Khi có dấu hiệu diễn tiến của bệnh, người được cách ly, điều trị tại nhà 

phải được chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19 tập trung theo quy định. 

II. ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN CÁCH LY F0 TẠI NHÀ 

Các trường hợp F0 cách ly, điều trị tại nhà cần thỏa mãn các tiêu chí lâm 

sàng và khả năng tự chăm sóc, cụ thể: 

a) Tiêu chí lâm sàng đối với người nhiễm COVID-19 

- Là người nhiễm SARS-CoV-2 (được khẳng định dương tính bằng xét 

nghiệm Realtime RT-PCR hoặc có 02 kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương 

tính với vi rút SARS-CoV-2 (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết 

quả xét nghiệm lần 1, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do NVYT thực hiện 

hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của NVYT bằng ít nhất một 

trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa), (theo 

công văn số 11042/BYT-DPD ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh 

định nghĩa ca bệnh Covid-19) không có triệu chứng lâm sàng; hoặc có triệu 

chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ: như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, 

đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi; 
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- Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu ô xy, nhịp thở ≤ 20 

lần/phút, SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời; không có thở bất thường như thở rên, rút 

lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào. 

- Đáp ứng thêm, tối thiểu 1 trong 2 tiêu chí sau: 

+ Đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 sau 14 ngày, 

+ Có đủ 03 yếu tố sau: (1) Tuổi: ≥ 03 tháng và ≤ 49 tuổi.; (2) Chưa phát 

hiện bệnh nền (Danh sách các bệnh nền tại Phụ lục 02).; (3) Không đang mang 

thai. 

b) Khả năng người nhiễm COVID-19 tự chăm sóc 

- Có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ 

sinh... 

- Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi 

có tình trạng cấp cứu: Có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như 

điện thoại, máy tính,... 

- Trường hợp người nhiễm COVID-19 không có khả năng tự chăm sóc, 

gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các tiêu chí của mục a, b ở trên và 

người chăm sóc phải áp dụng biện pháp cách ly tương tự F0. 

- Phải có người ở cùng nhà, nếu như F0 ở một mình phải có người giám 

sát thường xuyên. 

* Ghi chú: 

- Trường hợp người nhiễm COVID-19 không có khả năng tự chăm sóc, 

gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các tiêu chí của các mục nêu trên và 

phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế tương tự. 

- Trường hợp F0 là nhân viên y tế đáp ứng các điều kiện trên thì được 

cách ly điều trị tại nhà do Trạm Y tế quản lý. 

- Trường hợp F0 không đáp ứng điều kiện cách ly tại nhà hoặc không tuân 

thủ cách ly tại nhà thì chuyển đến các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn 

để tiếp tục cách ly điều trị. 

c) Điều kiện kết thúc cách ly điều trị F0 tại nhà 

- Thời gian cách ly, điều trị đủ 10 ngày  

- Kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính với vi rút SARS-CoV-2 do 

NVYT thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của NVYT 

bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện 

từ xa (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép)  
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- Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh 

cho người bệnh.  

Ghi chú: 

- Trong quá trình quản lý điều trị tại nhà khi người nhiễm SARS-Co V-2 

có diễn biến bất thường thì Trạm Y tế xử lý và chuyển lên Trung tâm Y tế  

để điều trị 

- Sau khi hết thời gian cách ly, những người này phải thực hiện tiếp việc 

tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. 

III. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁCH LY, ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ 

(Đính kèm Phụ lục Hướng dẫn tổ chức cách ly, điều trị tại nhà) 

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁCH LY ĐIỀU TRỊ F0 TẠI NHÀ 

1. Bước 1 

Ủy ban nhân dân xã,  thực hiện kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện 

cách ly tại nhà và ban hành Quyết định cách ly tại nhà các trường hợp F0 thỏa 

các điều kiện nêu trên. 

2. Bước 2 

Ủy ban nhân dân xã,phân công nhiệm vụ các bộ phận liên quan thực hiện 

giám sát việc cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định (01 cán 

bộ trạm y tế, 01 thành viên Tổ COVID cộng đồng và 01 công an khu vực). Cung 

cấp thông tin cán bộ trực tiếp quản lý cho người được cách ly và người nhà; thực 

hiện dán biển “NHÀ CÓ F0 ĐANG CÁCH LY ĐIỀU TRỊ” trước cửa nhà, 

căn hộ. 

3. Bước 3 

- F0 phải tuân thủ nội dung cam kết thực hiện cách ly điều trị tại nhà; thực 

hiện khai báo hàng ngày trên ứng dụng PC-COVID (nếu sử dụng điện thoại 

thông minh), tuân thủ phác đồ điều trị và phải thông báo cho cán bộ y tế hằng 

ngày qua số điện thoại được cung cấp về tình trạng sức khỏe. 

- Trạm Y tế/Trạm Y tế lưu động thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-

CoV-2 định kỳ tại nhà cho F0, người ở cùng nhà, cấp phát túi thuốc điều trị theo 

quy định cho F0 và hướng dẫn, theo dõi việc sử dụng thuốc. 

- Trường hợp F0 vẫn còn trong thời gian cách ly điều trị nhưng phát sinh 

bệnh lý khác cần nhập viện điều trị thì báo cáo ngay cho Trạm Y tế/Trạm Y tế 

lưu động để được hướng dẫn và chuyển đến khu vực cách ly điều trị tại các cơ 

sở y tế phù hợp. 
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- Trường hợp F0 có dấu hiệu diễn biến nặng, Trạm Y tế thông báo cho 

đơn vị có liên quan và tổ chức chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị. 

4. Bước 4 

- Ủy ban nhân dân xã, ban hành Quyết định hoàn thành cách ly điều trị tại 

nhà cho F0 thỏa mãn các điều kiện tại Khoản c, Phần II của Kế hoạch này. 

- 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 38 độ C 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.  

5. Bước 5 

Tổng hợp hồ sơ cách ly, chế độ báo cáo: 

Nhân viên Tổ COVID cộng đồng, Trạm Y tế lưu động tổng hợp hồ sơ 

người cách ly đã hoàn thành, chuyển cho Trạm Y tế để lưu giữ: 

+ Trạm Y tế thực hiện báo cáo định kỳ hàng ngày về cho Trung tâm Y tế: 

số người cách ly điều trị tại nhà; số người hoàn thành cách ly điều trị (kết thúc 

thời gian, chuyển viện điều trị COVID-19, chuyển viện điều trị bệnh lý khác,...). 

+ Trung tâm Y tế thực hiện báo cáo số liệu hàng ngày về cho Ủy ban nhân 

dân huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Sở Y tế. 

+ Ủy ban nhân dân huyện báo cáo hàng ngày cho Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Chỉ huy tỉnh. 

V. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

- F0 cách ly tại nhà cam kết tự đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, ăn uống 

phát sinh trong quá trình cách ly. 

- Chi phí xét nghiệm, thuốc điều trị trong thời gian cách ly điều trị của F0, 

và chi phí xét nghiệm của người ở cùng nhà do ngân sách Nhà nước chi trả theo 

quy định. 

- Trường hợp F0 chỉ ở một mình hoặc cả gia đình đều phải cách ly tại nhà, 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phân công lực lượng mua hộ các nhu yếu phẩm, 

thực phẩm cần thiết đến tận nhà ở/hộ gia đình cách ly. 

- Đối với F0 thuộc trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế để xem xét việc hỗ trợ 

từ các nguồn kinh phí hợp pháp. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã 
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Quan tâm, hỗ trợ cho các trường hợp F0 cách ly tại nhà thuộc trường hợp 

hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hỗ trợ giám sát việc thực hiện cách 

ly tại nhà trên địa bàn. 

2. Trạm y tế xã 

- Hướng dẫn việc triển khai phối hợp với tổ COVID cộng đồng chịu trách 

nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ, chỉ định điều trị, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 

cho người cách ly điều trị theo quy định. Báo cáo, giám sát kết quả thực hiện. 

- Phân công nhân sự theo dõi, quản lý, báo cáo tình hình cách ly tại nhà 

đối với các trường hợp trong thời gian thực hiện, báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ 

đạo xã, Ủy ban nhân dân xã, Trung tâm Chỉ huy xã. 

- Xây dựng phương án kiện toàn Trạm Y tế lưu động, bổ sung nhân lực, 

dự trù, mua sắm trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ cho công tác 

quản lý, theo dõi, cách ly, điều trị tại nhà. 

- Giao Trạm y tế xã tham mưu Ủy ban nhân dân xã: 

+ Xây dựng Kế hoạch cách ly điều trị F0 tại nhà trình Ủy ban nhân dân xã  

phê duyệt kế hoạch, triển khai thực hiện trên địa bàn; 

+ Trạm Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, triển khai thực hiện các 

điều kiện cách ly điều trị tại nhà trong phòng, chống dịch COVID-19 theo quy 

định. 

+ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã tổ chức thẩm định điều kiện 

cách ly điều trị tại nhà cho trường hợp F0, sau đó tham mưu Ủy ban nhân dân 

xã, ban hành Quyết định cách ly điều trị F0 tại nhà. Hàng ngày, Trạm Y tế sẽ 

tiếp nhận thông tin và kiểm tra tình trạng sức khỏe người cách ly điều trị, người 

chăm sóc; hướng dẫn người cách ly điều trị và người chăm sóc cách theo dõi sức 

khỏe tại nhà; kê đơn, cấp phát thuốc điều trị triệu chứng và hướng dẫn cách phát 

hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19 nặng, chuyển viện điều trị ở tuyến cao 

hơn; ghi chép kết quả giám sát vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

+ Phối hợp với lực lượng công an địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ 

việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà. 

- Tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực 

hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Trung tâm Chỉ huy 

huyện. 

3. Cán bộ địa chính Tài nguyên và Môi trường 

Tổ chức hướng dẫn, thu gom xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế 

sinh hoạt phát sinh trong quá trình cách ly tại nhà cho các trường hợp theo quy 

định. 
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4. Công an xã 

Phối hợp với các ban, ngành và địa phương, đồng thời chỉ đạo lực lượng 

Công an đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong thời gian thực hiện cách ly, điều 

trị F0 tại nhà. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Phối hợp với Trạm Y tế, hỗ trợ nhân lực, đảm bảo công tác cách ly điều 

trị F0 tại nhà được an toàn, hiệu quả. 

6. Ban Tài chính xã 

Phối hợp, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây 

dựng dự toán, thanh toán, quyết toán các chi phí có liên quan đến công tác cách 

ly điều trị F0 tại nhà và chế độ, chính sách cho người tham gia công tác cách ly 

điều trị F0 tại nhà theo quy định. 

7. Trạm Y tế xã 

- Ban hành các kế hoạch thực hiện, chỉ đạo trạm y tế về việc cách ly, điều 

trị F0 tại nhà, đầu tư trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm lấy mẫu xét 

nghiệm, hỗ trợ phương tiện vận chuyển, thực hiện chế độ cho người tham gia 

quản lý điều trị F0. 

- Chuẩn bị đầy đủ oxy y tế, thuốc, vật tư, trang thiết bị,  để chuyển người 

bệnh đến các bệnh viện điều trị COVID-19 theo tầng điều trị để cấp cứu kịp 

thời. 

- Kiểm tra, giám sát việc thẩm định điều kiện cách ly điều trị tại nhà đối 

với các F0 trên địa bàn theo đúng quy định. 

- Hướng dẫn, kiểm tra các Trạm Y tế về chuyên môn trong quá trình quản 

lý điều trị F0 tại nhà. Chỉ đạo các Trạm Y tế thu gom rác thải của người nhiễm 

trong quá trình cách ly và xử lý theo quy định. 

- Huy động nguồn lực y tế tại địa phương tham gia quản lý điều trị F0 tại 

nhà, chỉ đạo các lực lượng y tế, Trạm Y tế và Trạm Y tế lưu động tham gia quản 

lý điều trị và lấy mẫu xét nghiệm 

- Thành lập Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo 

hướng dẫn tại Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10 tháng 09 năm 2021 của Bộ 

Y tế. 

- Công bố số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế và Trạm Y 

tế, Trạm Y tế lưu động để người nhiễm COVID-19 tại nhà kịp thời thông báo 

tình trạng sức khỏe và các vấn đề phát sinh trong quá trình cách ly. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4349-qd-byt-2021-huong-dan-to-cham-soc-nguoi-nhiem-covid19-tai-cong-dong-487475.aspx
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- Hàng ngày tổng hợp báo cáo công tác quản lý người nhiễm COVID-19 

của Trạm Y tế để báo cáo về Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân huyện theo quy 

định. 

 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã tăng cường đầu tư trang thiết bị, thuốc, 

vật tư y tế, sinh phẩm lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ phương tiện vận chuyển, thực 

hiện chế độ cho người tham gia quản lý điều trị F0. Bố trí kinh phí cho các hoạt 

động liên quan đến quản lý và điều trị F0 tại nhà trên địa bàn. Bố trí kinh phí 

trang bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị (nhiệt kết, máy đo huyết áp, SpO2, túi cấp 

cứu, oxy y tế,...), phương tiện phòng hộ cá nhân phục vụ công tác chuyên môn 

quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà 

- Kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà theo mẫu tại 

Phụ lục 2. Ban hành Quyết định cách ly điều trị tại nhà, Quyết định hoàn thành 

cách ly điều trị tại nhà đối với người cách ly theo quy định và Quyết định phân 

công nhân sự (01 cán bộ Trạm Y tế/Trạm Y tế lưu động, 01 thành viên Tổ 

COVID cộng đồng, 01 dân quân tự vệ và 01 công an khu vực) thực hiện theo dõi 

sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc cho người được cách ly điều trị và lấy mẫu xét 

nghiệm theo quy định. 

- Thông báo cho người cách ly điều trị và người chăm sóc, hỗ trợ người 

cách ly thông tin (họ tên, số điện thoại) của cán bộ Trạm Y tế/Trạm Y tế lưu 

động và Tổ trưởng Tổ COVID cộng đồng tại khu vực lưu trú chịu trách nhiệm 

theo dõi sức khỏe để người cách ly và người ở cùng nhà liên hệ khi cần thiết. 

- Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc cách ly điều trị tại nhà, không để 

người được cách ly ra khỏi khu vực cách ly; giám sát y tế đối với người cách ly 

trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly. 

- Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà để xử 

lý theo quy định. 

- Phân công lực lượng mua hộ các nhu yếu phẩm, thực phẩm cần thiết đến 

tận nhà ở/hộ gia đình cách ly đối với trường hợp F0 chỉ ở một mình hoặc cả gia 

đình đều phải cách ly tại nhà. 

- Xem xét việc hỗ trợ từ các nguồn kinh phí hợp pháp cho F0 thuộc các 

trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. 

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia theo dõi, giám sát về công 

tác cách ly điều trị tại nhà trên địa bàn. 

- Trong trường hợp người mắc COVID-19 không tuân thủ đúng cam kết, 

Ủy ban nhân dân các xã ban hành quyết định chuyển người mắc COVID-19 đến 

các bệnh viện điều trị cho trường hợp F0 để tiếp tục chăm sóc và theo dõi sức 
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khỏe; tùy vào mức độ vi phạm đề xuất hình thức xử lý phù hợp theo quy định 

của pháp luật. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã,  khảo sát, thẩm định khu vực cách ly 

điều trị phải đủ điều kiện trước khi áp dụng cách ly điều trị. 

- Thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà cho được cách ly 

điều trị theo quy định. Việc lấy mẫu xét nghiệm có thể thực hiện trong phòng 

cách ly hoặc chọn khu vực thông thoáng, cuối hướng gió, đảm bảo không tiếp 

xúc với người khác, gần phòng cách ly, đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh. 

Vệ sinh khử khuẩn và thu gom chất thải trong quá trình lấy mẫu để xử lý theo 

quy định. 

- Nếu người ở cùng nhà, người chăm sóc, hỗ trợ F0 có kết quả xét nghiệm 

dương tính thì xử lý theo quy định. 

- Thực hiện khám, cấp thuốc, điều trị các bệnh thông thường, các bệnh 

mạn tính cho người cách ly tại nhà theo chức năng của Trạm Y tế lưu động; sơ 

cấp cứu và chuyển viện kịp thời các trường hợp cấp cứu theo quy định. 

8. Tổ COVID cộng đồng 

- Phối hợp với y tế, công an khu vực giám sát việc tuân thủ quy định cách 

ly của các trường hợp đang thực hiện cách ly điều trị tại nhà. 

- Hàng ngày tiếp nhận thông tin và kiểm tra tình trạng sức khỏe được cách 

ly điều trị, người chăm sóc, hỗ trợ được cách ly điều trị. Hỗ trợ được cách ly 

điều trị đo thân nhiệt nếu người cách ly không tự đo được. Ghi chép kết quả 

giám sát vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

- Báo cáo ngay cho Trạm Y tế địa phương khi được cách ly điều trị có 

biểu hiện mắc bệnh như sốt, ho, khó thở và các biểu hiện sức khỏe khác. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện quản lý, cách ly, điều trị F0 tại nhà trên 

địa bàn xã Tân Văn, đề nghị các ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT ĐU, HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Thành viên BCĐ phòng chống COVID-19 xã; 

- Lưu: VP, TYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Ngọc Đằng 
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