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VĂN BẢN SỞ Y TẾ 28.07.2021
ĐỐI TƯỢNG  - ĐIỀU KIỆN

▪ Nhóm 1: Có thể là 1 trong 3 tình huống sau:

- Người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 xác định, còn gọi là F1.
- Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà.
- Người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà.

Thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với nhóm 1: 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách
ly.

▪ Nhóm 2: Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày và có kết quả xét nghiệm RT- PCR ngày
thứ 7 âm tính với SARS- COV-2

Thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với nhóm 3: Tiếp tục cách ly y tế tại nhà 07 ngày.
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ĐỐI TƯỢNG – ĐIỀU KIỆN
▪ Nhóm 3:

Có thể là 1 trong 2 tình huống sau:

3.1 Người mắc COVID-19 đang cách ly tại bệnh viện và phải hội đủ 4 điều kiện sau:

o không có triệu chứng lâm sàng.
o kết quả xét nghiệm RT-PCR của mẫu bệnh phẩm lấy ngày thứ 10 (tính từ ngày vào viện) và mẫu

bệnh phẩm được lấy trước đó ít nhất 24 giờ âm tính hoặc tải lượng virus thấp (giá trị CT > 30).
o có thời gian cách ly đủ 10 ngày tại bệnh viện dã chiến hoặc bệnh viện điều trị COVID-19 (tính cả

thời gian cách ly tạm tại các khu cách ly tập trung F0 của quận, huyện).
o cam kết đủ điều kiện được cách ly điều trị tại nhà.

3.2 Người mắc COVID-19 tại cộng đồng thì cần hội đủ 3 điều kiện sau:

o không có triệu chứng lâm sàng.
o kết quả xét nghiệm RT-PCR sau 24 giờ (tính từ ngày vào viện) có tải lượng virus thấp (giá trị CT > 30).
o cam kết đủ điều kiện được cách ly điều trị tại nhà.

Thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với nhóm 3: Tiếp tục cách ly y tế tại nhà 14 ngày.
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ĐIỀU KIỆN CAM KẾT



HIỂU BIẾT VỀ BỆNH HỌC SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT 
TRIỂN CỦA VI KHUẨN

- Virus không sinh sôi được trong môi trường không khí mà
chỉ phát triển khi bám vào niêm mạc đường hô hấp trên
và dưới

- Khi ở trong niêm mạc hô hấp nếu lây lan nhiều vi khuẩn
sẽ sinh ra các chủng đột biến → alpha, delta, delta plus, 
lamda, kappa…. Ngày càng lây với tốc độ nhanh

- Vi khuẩn bị bất hoạt khi ở nhiệt độ trên 70 độ C và cồn
trên 60 độ



CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VI KHUẨN XÂM NHẬP  
RỬA TAY 



CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VI KHUẨN XÂM NHẬP  
KHẨU TRANG 



CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VI KHUẨN XÂM NHẬP  
KHỬ KHUẨN 



CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VI KHUẨN XÂM NHẬP  
THÔNG GIÓ TẠI NHÀ – AN TOÀN SINH HOẠT TẠI NHÀ
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CÁC MỐC LÂM SÀNG VÀ DIỄN TIẾN COVID - 19

Tuần 1: Triệu 
chứng khởi 
phát thường

là sốt, đau
nhức cơ, ho 

khan

Ngày 7: nhập
viện

Ngày 8: khó
thở

Ngày 9: ARDS

Ngày 10: ICU

Hồi phục

Sau 2 tuần với
ca nhẹ

Sau 3 – 6 tuần
với ca trung

bình đến nặng

5% nguy kịch, tử
vong 2-4%

14% trung bình –
nặng

81% nhẹ



TRIỆU CHỨNG – MỨC ĐỘ NẶNG

1. Bệnh nhân không có biến chứng nhiễm

siêu vi hô hấp trên, có thể có những

triệu chứng không đặc hiệu như sốt,

mệt mỏi, ho ( có hay không triệu chứng

ho khạc đàm), chán ăn, mệt mỏi, đau

cơ, đau họng khó thở, sung huyết mũi

hay nhức đầu, Hiếm gặp hơn, bệnh

nhân có thể có triệu chứng tiêu chảy,

buồn nôn hay nôn

2. Người già và người suy giảm miễn

dịch có thể có triệu chứng không

điển hình. Các triệu chứng trong thời

kỳmang thai như khó thở, sốt hay

mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa có thể

chồng lấp hội chứng của COVID - 19.
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VẬN ĐỘNG TẠI NHÀ



VẬN ĐỘNG TẠI NHÀ



DẤU HIỆU NGUY HIỂM CẦN CẤP CỨU 





•【武漢】疫戰日記-第一日【Wuhan】Coronavirus Diary-Day1 –
YouTube

• (10) Facebook

• Video guide for STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test – YouTube

• Pgd So tai nguyen moi truong 0903935651

CHÚC MỌI NGƯỜI AN LÀNH

https://www.youtube.com/watch?v=Hxd7d_ECaFw&list=PL4LNQSJOtK8Yl9ScWae31bGb-r1ebC7JA&index=2
https://www.facebook.com/pntzone/videos/616177599356342
https://www.youtube.com/watch?v=soXcxB_dZ_M

