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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ  

 

Số: 8958 /SYT-NV 
V/v hướng dẫn quy trình xử lý F0, F1 tại 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh  

CỘNG   HÒA   XÃ   HỘI   CHỦ  NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Đồng Nai, ngày 27 tháng  10  năm 2021         

 

       Kính gửi:  

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Sở Công thương; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai; 

                -    Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

                -    Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

            
 

Sở Y tế nhận được Công văn số 4584/KCNĐN-LĐ ngày 25 tháng 10 năm 

2021 của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp về việc hướng dẫn xét nghiệm, quy 

trình xử lý F0, F1 xảy ra tại doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất kinh 

doanh trong tình hình mới; về quy trình xử lý F0, F1 Sở Y tế có ý kiến như sau: 
  

1. Việc thông báo cho các cơ quan, đơn vị khi có phát hiện có trường 

hợp F0 tại doanh nghiệp: 

Khi phát hiện F0 tại doanh nghiệp, doanh nghiệp phải bố trí cách ly tạm thời 

F0 tại chỗ, không được để tự do đi lại, tuyệt đối không cho tiếp xúc với những 

người khác, đồng thời thông báo đến 2 nơi: Trung tâm y tế huyện/thành phố và 

Trạm y tế cấp xã hoặc Trạm y tế lưu động trong Khu Công nghiệp nơi doanh 

nghiệp có trụ sở hoạt động (nếu đã thành lập).  

Hiện nay Sở Y tế đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thiết lập 

các Trạm Y tế lưu động trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 

4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời 

mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 và Quyết định số 

4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành huớng 

dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 

10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, trong đó có Trạm y tế lưu động trên địa 

bàn dân cư và Trạm y tế lưu động trong các Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp. 

Các Trạm y tế lưu động trong các Khu Công nghiệp vừa thực hiện nhiệm vụ phòng 

chống dịch COVID-19 vừa thực hiện sơ cấp cứu, khám chữa bệnh cho người lao 

động trong các khu Công nghiệp.  

2. Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp bóc tách F0, truy vết F1: 

Trung tâm y tế các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo Trạm y tế hoặc Trạm 

y tế lưu động tiếp cận tiến hành điều tra dịch tễ, bóc tách F0, lập danh sách F1, F2. 

Phải điều tra dịch tễ đầy đủ, xác định rõ quy mô, phạm vi ổ dịch đến đâu mới quyết 

định phong tỏa, dừng hoạt động một hay nhiều phân xưởng. Thời gian điều tra dịch 

tễ nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí và các mối quan hệ 
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của F0 trong doanh nghiệp, công tác quản lý nhân sự của doanh nghiệp, sự hợp tác 

của doanh nghiệp với cán bộ điều tra… 

Sở Y tế sẽ chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thành phố bố trí các Tổ công 

tác để tiếp cận nhanh các doanh nghiệp có F0 khi nhận được thông tin từ doanh 

nghiệp. Đối với các ổ dịch lớn, phức tạp sẽ chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh hỗ trợ để xử lý ổ dịch trong thời gian ngắn nhất có thể. 

Xử lý đối với F0: 

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”, 

F0 là người có kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR dương tính với vi rút SARS-

CoV-2 (ca test nhanh dương tính không phải là F0). Cán bộ y tế sẽ thăm khám, 

xác định mức độ bệnh của F0 để quyết định cách ly tại nhà, đưa vào các Khu điều 

trị F0 tầng 1, các cơ sở điều trị COVID tầng 2 hoặc tầng 3 và tổ chức chuyển F0 

đến cơ sở phù hợp. 

Xử lý đối với ca nghi nhiễm:  

Ca nghi nhiễm là người có test nhanh kháng nguyên dương tính hoặc người 

ít nhất 2 trong số các biểu hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt 

mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. Xử lý:  

- Yêu cầu người nghi nhiễm đeo khẩu trang và cách ly tạm thời tại doanh 

nghiệp, thực hiện nghiêm ngặt khuyến cáo 5K. Người nghi nhiễm tuyệt đối không 

được tiếp xúc với những người khác trong doanh nghiệp. 

- Trung tâm y tế, Trạm y tế hoặc Trạm y tế lưu động tổ chức lấy mẫu bệnh 

phẩm gửi làm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT-

PCR ngay: 

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì loại trừ ca mắc bệnh 

COVID -19. 

+ Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý ngay ca 

bệnh là F0 theo thường quy. 

Xử lý đối với F1:  

- F1 có thể tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú hoặc tổ chức cách ly tại cơ sở 

cách ly tập trung (cơ sở cách ly tập trung tại địa bàn dân cư hoặc tại các Khu Công 

nghiệp, doanh nghiệp) 

- Việc cách ly F1 tại nhà, nơi lưu trú phải đảm bảo các điều kiện theo quy 

định Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc 

giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân 

COVID-19, Công văn số 12542/UBND-KGVX ngày 13 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai cách ly F1 tại nhà trên địa bàn tỉnh. Trong 

đó y tế và chính quyền cấp xã nơi cư trú, lưu trú phải khảo sát nơi ở của F1, đủ 

điều kiện mới ban hành quyết định cách ly. Việc này không thể tiến hành ngay, 

nhất là số lượng F1 nhiều.  

3. Về việc không thực hiện F1 ngay tại doanh nghiệp:  

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 128/NQ-CP 

ngày 12 tháng 10 năm 2021: “Trong phòng, chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ 

bản, lâu dài; y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an,... 

nhưng phải huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng, các tầng lớp trong xã 



hội. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong 

phòng, chống dịch, trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn”; và quan điểm 

chỉ đạo “Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực 

tiễn, không chủ quan khi dịch đi qua; đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”.  

Từ các quan điểm trên, Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp với đơn 

vị quản lý hạ tầng Khu công nghiệp chủ động bố trí địa điểm, cơ sở hạ tầng để 

triển khai các Khu cách ly tập trung F1 trong các Khu công nghiệp hoặc Ký túc xá 

của người lao động. Trường hợp không bố trí được các Khu cách ly tập trung F1 

chung cho Khu công nghiệp thì từng doanh nghiệp phải bố trí khu cách ly F1 ngay 

trong doanh nghiệp để chủ động cách ly F1 trong khi chờ phối hợp với địa phương 

tiếp nhận các trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà, đồng thời cách ly các F1 

không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Không ỷ lại, trông chờ vào các khu cách ly 

trong địa bàn khu dân cư.   

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thuê nhà nghỉ, khách sạn để cách ly 

tập trung F1 thì nhà nghỉ, khách sạn đó phải có quyết định là cơ sở cách ly tập 

trung theo quy định tại Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách 

sạn trong phòng chống dịch COVID-19 do người cách ly tự nguyện chi trả”. 

Về thẩm quyền ban hành quyết định cách ly F1: 

Thực hiện Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng 

chống dịch COVID-19”, UBND tỉnh đã ủy quyền cho UBND cấp huyện ban hành 

quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly tập trung, danh sách người kết 

thúc thời gian cách ly tập trung trên cơ sở tham mưu đề xuất của Trung tâm y tế, 

cơ quan chuyên môn về điều tra dịch tễ. Việc cách ly để phòng chống dịch, ngăn 

chặn lây nhiễm là việc cấp bách, phải thực hiện ngay khi xác định được đối tượng 

phải cách ly. Quyết định cách ly sẽ trình ký, hoàn thiện sau. Trong các văn bản 

hiện nay không có quy định cơ quan ban hành quyết định cách ly phải gửi văn bản 

thông báo cho đơn vị chủ quản. Tuy nhiên, Trung tâm y tế, Trạm y tế với vai trò là 

cơ quan chuyên môn phòng chống dịch sẽ thông báo cho công ty danh sách F0, F1, 

F2 … để phối hợp quản lý và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại công ty. 

Về thời gian cách ly và xét nghiệm F1: 

- Cách ly 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định (F0).  

- Lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

Real time RT-PCR tối thiểu 2 lần trong quá trình cách ly (Lần 1 ngay ngày đầu khi 

được cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14 kể từ khi được cách ly): 

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 

thì xử lý như ca bệnh xác định. 

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR ít nhất 2 lần đều âm tính với 

SARS-CoV-2 thì kết thúc việc cách ly tập trung và chuyển sang tự theo dõi sức 

khỏe tại nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo, đảm bảo không tụ tập đông người, 

thực hiện nghiêm 5K. 

Phương tiện di chuyển F1: 



Hiện nay, xe của ngành y tế rất ít, chủ yếu là xe cứu thương phục vụ chuyển 

bệnh cấp cứu, chỉ có băng ca bệnh nhân nằm và 2 ghế cho người nhà bệnh nhân. 

Do đó mỗi chuyến vận chuyển rất ít người. Trường hợp cần vận chuyển F1 đến các 

cơ sở cách ly tập trung đề nghị doanh nghiệp chủ động phương tiện vận chuyển.  

Cơ quan y tế hỗ trợ phun xịt khử trùng phương tiện sau khi vận chuyển. Việc phối 

hợp bàn giao F1 về địa phương để cách ly tại nhà cần thực hiện bằng phương tiện 

vận chuyển của doanh nghiệp, không để đi xe cá nhân vì không kiểm soát được 

việc dừng đỗ dọc đường và có thể có trường hợp không về nơi cư trú đã đăng ký. 

4. Về việc doanh nghiệp được trở lại hoạt động sau khi giải quyết F0, 

F1 mà không phải thực hiện thủ tục đề nghị được hoạt động trở lại và chấp 

thuận của chính quyền địa phương: 

Theo quy định tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 

của BCĐQG ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”, doanh nghiệp 

phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký 

túc xá cho người lao động, và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải dừng hoạt động nếu kết quả đánh giá là nguy cơ 

cao hoặc nguy cơ rất cao. 

Khi xuất hiện ca F0 tại doanh nghiệp có nghĩa là doanh nghiệp đã không 

đảm bảo an toàn. Do đó, sau khi đã xử lý ổ dịch, bóc tách F0, cách ly F1, F2 theo 

quy định, cần thiết phải đánh giá lại nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 của doanh 

nghiệp trước khi hoạt động trở lại. Để đảm bảo việc đánh giá được khách quan, 

trung thực, UBND cấp huyện sẽ tổ chức Đoàn kiểm tra đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

dịch COVID-19 của doanh nghiệp (có đại diện của BQLKCN, Sở Y tế, Sở 

LĐTBXH, Sở Công thương). Nếu kết quả đánh giá là nguy cơ thấp thì chấp thuận 

doanh nghiệp hoạt động trở lại. Hoạt động này là rất cần thiết, không gây trở ngại 

cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chấn chỉnh các mặt hạn chế để thực hiện tốt 

hơn công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo trong 

vòng 48 giờ sau khi nhận được đề nghị hoạt động trở lại của doanh nghiệp, UBND 

cấp huyện phải tổ chức kiểm tra đánh giá và có văn bản chấp thuận doanh nghiệp 

hoạt động trở lại nếu kết quả kiểm tra là rất ít nguy cơ hoặc nguy cơ thấp.  

 Trên đây hướng dẫn quy trình xử lý F0, F1 tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh và một số vấn đề liên quan, Sở Y tế gửi các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị, 

địa phương được biết và hướng dẫn, thông báo cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực 

hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

 

      GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

                   Phan Huy Anh Vũ 
 


		2021-10-27T09:11:31+0700
	Việt Nam
	Phan Huy Anh Vũ<vupha@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




