
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /SYT-NV 

V/v hướng dẫn bổ sung theo dõi 

sức khỏe sau cách ly đối với F1 

 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2021 

         Kính gửi:  

- Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19,  

  Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Báo Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Đồng kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

 

  Ngày 08/11/2021 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành văn bản số  

16859/UBND-VP về việc hướng dẫn cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (F1) 

tại nhà trên địa bàn tỉnh; 

Sau 2 tuần triển khai thực hiện, các địa phương, doanh nghiệp đã có nhiều 

ý kiến phản ánh, góp ý về nội dung Hướng dẫn theo dõi sức khỏe của các trường 

hợp F1 sau khi đã hoàn thành cách ly y tế tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà theo 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đề nghị cần hướng dẫn cụ thể hơn, nhất là 

đối với những người đã được tiêm vắc xin. 

 Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch trên địa bàn tỉnh; Để thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong điều kiện 

hiện nay độ bao phủ vắc xin với tỷ lệ ngày một tăng cao, Sở Y tế hướng dẫn bổ 

sung nội dung theo dõi sức khỏe của các trường hợp F1 sau khi đã hoàn thành 

cách ly y tế tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền, cụ thể như sau: 

1. Đối với các trường hợp đã tiêm đủ 2 liều vắc xin hoặc tiêm 1 mũi nhưng 

đã qua 14 ngày: Được đi làm nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp sau: 

- Thực hiện 5K; 

- Thực hiện “Một cung đường hai điểm đến”; 

- Quét QR code và kiểm tra thân nhiệt tại cổng cơ quan, doanh nghiệp; 

- Chú ý khoảng cách an toàn, hạn chế tiếp xúc khi làm việc, sản xuất; 



- Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở…phải thông báo ngay cho y 

tế cơ quan, địa phương hoặc các bộ phận liên quan để xử trí kịp thời theo quy 

trình. 

2. Đối với trường hợp chưa tiêm vắc xin: Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, 

nơi lưu trú 14 ngày theo quy định. 
 

(Đính kèm văn bản số  16859/UBND-VP ngày 8/11/2021 của UBND tỉnh) 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;                                                                                 

- BCĐ PCD tỉnh (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PGĐ SYT; 

- KHTC; VPS; 

- Lưu VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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