
SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ KIM SƠN 

 

Số:        /TTYT 
V/v thực hiện kết luận của Trưởng Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch  

bệnh Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Kim Sơn, ngày      tháng      năm 2020 

 

 

Kính gửi: Trạm Y tế các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Thông báo số 697/TB-SYT ngày 13/3/2020 của Sở Y tế tỉnh 

Ninh Bình về kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Y tế - Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Y tế tại Hội nghị Ban Chỉ đạo ngày 

09/3/2020, Trung tâm Y tế đề nghị Trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai một số 

nội dung sau: 

1. Phối hợp với chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, 

cách ly kịp thời, lập danh sách các đối tượng đi/về từ vùng dịch như: Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Iran, Ý…Thông tin các quốc gia/vùng lãnh thổ có dịch cập 

nhật trên website:ncov.moh.gov.vn. Nếu phát hiện bất kỳ đối tượng nào có triệu 

chứng lâm sàng nghi ngờ mắc Covid-19, có yếu tố dịch tễ phải báo cáo ngay về 

Trung tâm Y tế thông qua Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS, đồng thời 

cách ly, lập danh sách các đối tượng tiếp xúc gần (Gửi kèm quy trình phân loại, 

cách ly người nhiễm, nghi nhiễm và người tiếp xúc làm đến F3). 

2.Tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh Covid-19 tại cơ sở 

khám chữa bệnh theo Công văn số 343/TTYT ngày 12/3/2020 của Trung tâm Y 

tế. Chuẩn bị sẵn sàng 01-02 phòng cách ly để tiếp nhận các đối tượng cách ly 

khi cần thiết (các trường hợp đến khám chữa bệnh có triệu chứng lâm sàng nghi 

ngờ mắc Covid-19, có yếu tố dịch tễ). 

Trung tâm Y tế đề nghị Trạm Y tế các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNV. 

              (N/02) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Quốc 

  
 

  



 

QUY TRÌNH PHÂN LOẠI CÁCH LY NGƯỜI NHIỄM, NGHI NHIỄM 

VÀ NGƯỜI TIẾP XÚC LÀM ĐẾN F3 

 

 
 

F0 

(BỆNH NHÂN DƯƠNG 

TÍNH HOẶC NGHI 

NHIỄM CAO) 

- BV Đa khoa tỉnh; 

- BV Sản Nhi (nếu là sản 

phụ hoặc trẻ em) 

Chuyển điều trị 

F1 

(TIẾP XÚC TRỰC 

TIẾP CA  DƯƠNG 

TÍNH HOẶC NGHI 

NHIỄM CAO) 

 

F2 

(TIẾP XÚC F1) 

Cách ly tại: BV Kim Sơn, BV 

Nho Quan, TTYT Yên 

Khánh, TTYT Yên Mô, 

TTYT Hoa Lư, TTYT Tam 

Điệp, TTYT Gia Viễn (riêng 

lưu trú tại TP Ninh Bình 

chuyển cách ly tại TTYT Hoa 

Lư) 

 

 
Cách ly tại nơi ở 

 

 
Cách ly tại nơi ở 

 

 

F3 

(TIẾP XÚC F2) 

Chuyển cách ly 

Các TTYT tuyến huyện báo cáo số liệu và danh 

sách F0, F1, F2, F3 liên tục cho Sở Y tế và 

Trung tâm CDC. 

(Đường dây nóng SYT: 0965261414; CDC: 

0961746188) 
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