
HƯỚNG DẪN XÉT NGHIỆM VÀ CÁCH LY NGƯỜI NHIỄM, 

NGHI NHIỄM HOẶC TIẾP XÚC COVID-19 
(Áp dụng nội bộ) 

Ngày cập nhật: 26/11/2021 

1. Đối tượng áp dụng: CBNV Tập đoàn, không bao gồm Nhân viên Y tế hệ thống Vinmec. 

Ghi chú: Nhân viên Y tế áp dụng văn bản hướng dẫn riêng. 

2. Bảng hướng dẫn xét nghiệm và cách ly với các trường hợp tiếp xúc trong cộng đồng 

STT Yếu tố nguy cơ dịch tễ 
Xếp loại 

nguy cơ 

Yêu cầu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 
Hướng dẫn cách ly 

1 F0: Người được xác định 

COVID-19 

Cao Xét nghiệm ngay khi có 

nghi ngờ và trong quá 

trình điều trị/theo dõi 

theo chỉ định của bác sỹ 

điều trị. 

Cách ly và điều trị tại bệnh viện 

hoặc tại nhà theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế và Sở Y tế địa 

phương chỉ định. 

2 F1:  

- Nếu F0 có triệu chứng hoặc không xác định được nguồn lây thì những người tiếp xúc gần (≤ 

2 m) với F0 trong vòng 3 ngày từ trước khi F0 có triệu chứng và được xác định dương tính cho 

đến khi được cách ly y tế được xác định là F1.   

- Nếu F0 xác định được nguồn lây: F1 là những người tiếp xúc gần (≤ 2 m) với F0 trong khoảng 

thời gian từ khi F0 tiếp xúc với nguồn lây cho đến khi F0 được cách ly y tế  (Ví dụ: B tiếp xúc 

với A (F0) ngày 1/11. Ngày 5/11, B dương tính thì tất cả những người tiếp xúc gần (≤ 2 m) với 

B từ ngày 1/11 cho đến ngày B được cách ly y tế thì được xác định là F1). 

2.1. F1: Tiếp xúc gần (≤ 2 m) 

trong thời gian dài (≥ 15 phút) 

với F0 

(Ví dụ: người sống cùng nhà, 

hoặc làm việc cùng 

phòng/khoa với F0) 

Cao 
Xét nghiệm theo yêu 

cầu địa phương hoặc ít 

nhất 2 lần: 

Lần 1: vào ngày đầu 

cách ly 

Lần 2: trước khi đi làm 

trở lại 

Thông báo với y tế địa phương. 

Thực hiện cách ly tại nhà hoặc 

khu cách ly tập trung theo quy 

định của cơ quan quản lý địa 

phương. 

3 
F2: Là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ khi F1 có khả năng lây 

nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế 

 F2: Tiếp xúc gần (≤ 2 m) 

trong thời gian dài (≥ 15 phút) 

với F1 có nguy cơ cao (F1a) 

Trung bình 
Xét nghiệm ít nhất 1 lần 

sau khi phát hiện là 

người tiếp xúc gần với 

F1. 

Cách ly tại nhà trong khi chờ 

kết quả xét nghiệm PCR của 

F1. 

+ Nếu kết quả xét nghiệm PCR 

lần 1 của F1 dương tính thì 

chuyển cấp cách ly F2 thành 

F1. 

+ Nếu kết quả xét nghiệm PCR 

lần 1 của F1 và F2 âm tính, 

đánh giá nguy cơ để kết thúc 

việc cách ly tại nhà và tiếp tục 

theo dõi sức khỏe trong vòng 

14 ngày kể từ ngày tiếp xúc 

cuối cùng.  

4. Người liên quan đến các khu vực có người bệnh, ổ dịch 

 • Người di chuyển trên 

cùng máy bay/toa tàu, 

nhưng không ngồi cùng 

Thấp Thực hiện theo yêu cầu 

địa phương nơi đến. 

Tuân thủ theo hướng dẫn cách 

ly và xét nghiệm SARS-CoV-2 

của địa phương nơi đến. 

 



STT Yếu tố nguy cơ dịch tễ 
Xếp loại 

nguy cơ 

Yêu cầu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 
Hướng dẫn cách ly 

hàng hoặc trước sau hai 

hàng ghế với F0. 

• Người sử dụng dịch vụ, 

người đi đến, đi về từ các 

địa điểm xác định có F0 

(được BYT/SYT thông 

báo) 

 

Ghi chú:  

- Khi có bất kỳ triệu chứng nào nghi ngờ liên quan đến COVID-19 như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi cần 

thông báo với cơ quan y tế địa phương hoặc người quản lý trực tiếp để được lấy mẫu xét nghiệm 

SARS- CoV-2 ngay lập tức. 

- Các hướng dẫn có thể thay đổi, cập nhật tùy theo thời điểm, diễn biến và các văn bản quy định của 

Chính phủ và Bộ Y tế. 

• Tiếp xúc gần trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ COVID-19 được định nghĩa: 

- Tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách ≤ 2 mét  

- Sống cùng nhà 

- Làm việc cùng phòng, học cùng lớp, sinh hoạt chung ...  

- Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe/toa tàu/máy bay  

• Thời gian tiếp xúc dài: được định nghĩa là: 

- Thời gian tiếp xúc ≥ 15 phút. 

- Tổng thời gian tiếp xúc với người nghi nhiễm/mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ ≥ 15 phút. 
 

• Phơi nhiễm có nguy cơ cao: người đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, những người không đeo 

khẩu trang tiếp xúc với người mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc với dụng cụ, thiết bị…, ô nhiễm vi rút 

SARS-CoV-2 được coi là nguy cơ cao. 

• Phơi nhiễm có nguy cơ trung bình: bao gồm những người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân mắc 

COVID-19 đang đeo khẩu trang trong khi người tiếp xúc không đeo khẩu trang.  

• Phơi nhiễm có nguy cơ thấp: là người có tương tác ngắn với người mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc gần, 

kéo dài với người mắc COVID-19 đeo khẩu trang và người tiếp xúc cũng có đeo khẩu trang.  
 

3. Các hướng dẫn cách ly 

3.1. Cách ly tập trung tại cơ sở y tế 

• Đối tượng 

o  Người đi về hoặc từng qua vùng có dịch của quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 (theo 

thông tin của Bộ Y tế). 

o Người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19 (F1). 

o Đối tượng khác theo chỉ đạo của LĐTĐ 

• Cơ sở cách ly 

o Cơ sở y tế mà chính quyền quy định 

o Hoặc cơ sở y tế hệ thống Vinmec nếu được LĐTĐ và cơ quan chính quyền cho phép. 

• Quy định đối với người cách ly 

o Chấp hành việc cách ly y tế theo quy định, nội quy của cơ sở cách ly và cam kết thực hiện các 

biện pháp cách ly đó. 

o Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh tay bằng xà 

phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Không khạc nhổ bừa bãi. 

o Được theo dõi sức khỏe và đo nhiệt độ 2 lần/ngày. 

o Thông báo cho cán bộ phụ trách theo dõi nếu có các triệu chứng nghi ngờ: sốt, ho, đau họng, khó 

thở. 

o Hạn chế ra khỏi khu vực cách ly hoặc tiếp xúc với người khác trong khu cách ly. 

o Không sử dụng các đồ dùng cá nhân chung: cốc, chén,… 



o Thu gom phân loại chất thải có dịch tiết như khẩu trang, khăn giấy lau mũi miệng… vào thùng 

chất thải lây nhiễm. 

3.2.Cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 

• Đối tượng: 

o Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1) và người ở cùng nhà với F1 được cách ly 

cùng với F1 tại nhà và người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. 

o Những người đang cách ly tập trung đủ 07 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính 

với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà. 

o Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp đã xác định bệnh (F2) hoặc người kết thúc 

cách ly tập trung có xét nghiệm âm tính. 

o Đối tượng khác (ví dụ: Người liên quan đến khu vực có người bệnh, ổ dịch, chuyến bay) được 

chính quyền/ban chỉ đạo phòng chống dịch yêu cầu cách ly tại nhà tùy theo diễn biến cụ thể của 

dịch bệnh 

o Đối tượng cách ly theo yêu cầu LĐTĐ. 

• Quy định đối với người cách ly 

o Chấp nhận việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định và có cam kết với chính 

quyền địa phương. 

o Tự đo thân nhiệt và tự theo dõi sức khỏe hàng ngày. Ghi lại kết quả đo và tình trạng sức khỏe 

chung để theo dõi sức khỏe hàng ngày. Thông báo hàng ngày cho nhân viên y tế cơ sở địa phương 

về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe bản thân. 

o Thông báo ngay cho nhân viên y tế tại địa phương được phân công phụ trách theo dõi ngay khi 

có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau họng hoặc khó thở. 

o Hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với những người trong gia đình, nơi lưu trú tối 

thiểu là 2m. 

o Không ra khỏi nơi lưu trú, nơi ở trong suốt quá trình cách ly. 

o Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng 

hoặc dung dịch sát khuẩn khác. 

o Không dùng chung các vật dụng cá nhân với những người khác trong gia đình. 

o Không ăn chung, ngủ chung với người khác. 

o Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt tiếp xúc nơi ở, nơi lưu trú bằng các chất tẩy rửa thông thường. 

o Thu gom phân loại chất thải có dịch tiết như khẩu trang, khăn giấy lau mũi miệng… vào túi đựng 

rác thải riêng để xử lý theo quy định. 

o Trường hợp rất nhiều các trường hợp F1 và F2 không triệu chứng, thì các trường hợp F2 không 

tiếp xúc gần ≤ 2m hoặc tiếp xúc ngắn (<15 phút) với F1 hoặc mang khẩu trang ngoại khoa thì có 

thể không cần thiết khai báo và tiếp tục đi làm nhưng tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với 

đồng nghiệp và người khác, luôn đeo khẩu trang khi ra chỗ đông người. 

Tài liệu tham khảo 

1. Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tạm thời về cách ly y 

tế tại nhà phòng, chống dịch Covid-19 cho người tiếp xúc gần (F1).   

2. Công văn số 1357/KSBT-PCBTN ngày 6/5/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội về việc 

cách ly, lấy mẫu người liên quan đến khu vực nguy cơ, có bệnh nhân, ổ dịch. 

3. Công văn số 1126/CV-BCĐ ngày 9/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 về việc cách ly, theo dõi sức khỏe phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

4. Hướng dẫn của Bộ Y tế cách ly tại nhà, nơi cư trú phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

5. CDC, Interim U.S. Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of Healthcare 

Personnel with Potential Exposure in a Healthcare Setting to Patients with Coronavirus Disease 

(COVID-19): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html 

6. CDC, Public Health Guidance for Community-Related Exposure: Public Health Guidance for 

Community-Related Exposure | CDC 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html


  



Phụ lục 01 

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TIẾP XÚC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ F1, F2 

STT Tình huống cụ thể 

Khoảng 

cách tiếp 

xúc 

Thời gian 

tiếp xúc 
Đánh giá 

1.  Ở cùng nhà với F0: 

- Ngồi ăn cùng bàn/mâm 

- Ngủ cùng giường 

- Cùng ngồi xem ti vi, ngồi hát 

karaoke v.v 

< 2m ≥ 15 phút 

F1 

2.  Làm cùng phòng làm việc với F0: 

người ngồi cạnh  
< 2m ≥ 15 phút 

3.  Tham gia họp/buổi đào tạo/tập huấn 

với F0: 

- Ngồi bên cạnh (bên phải, bên trái) 

- Ngồi đối diện (phía trước/phía 

sau) 

< 2m ≥ 15 phút 

4.  Ngồi ăn (ăn trưa/tối/trong cuộc họp 

v.v) với F0: 

- Ngồi bên cạnh (bên phải, bên trái) 

- Ngồi đối diện (phía trước/phía 

sau) 

< 2m ≥ 15 phút 

5.  Đi cùng thang máy với F0  < 2m < 15 phút 

Không xác 

định F  

6.  Nói chuyện hoặc tiếp xúc với F0: 

- Nói chuyện với F0 khi tình cờ gặp 

ở hành lang,  

-  Khu rửa tay công cộng tại nhà ăn, 

nhà vệ sinh,  

- Gặp gỡ tại phòng thay quần áo, 

- Nơi quẹt thẻ xe, 

- Tại điểm sàng lọc trong trường 

hợp có tiếp xúc nhân viên đo thân 

nhiệt và hoặc hỗ trợ khai báo y tế 

< 2m < 15 phút 

 

Tình huống được xác định là F2 tương tự như F1.  

• Lưu ý không các định nguy cơ đối với F2 nếu tiếp xúc gần < 2m và thời gian ngắn < 15 phút với F1.  


