
 1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI 

BCĐ PHÒNG CHỐNG COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ/MẮC 

COVID-19   HOẶC TIẾP XÚC GẦN VỚI NGƯỜI MẮC COVID-19 

I. MỤC ĐÍCH 

- Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19”. 

- Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc Covid-19 (F0), nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp xúc 

gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2), không để dịch Covid-19 lây lan trong nhà trường và 

cộng đồng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG 

- CBNV, GV, SV, Khách, nhà thầu làm việc, học tập, sinh sống tại VinUni 

 

III. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI PHÁT HIỆN CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ/NHIỄM Covid-19 (F0) 

TẠI VINUNI 

Báo cáo ngay cho Trưởng bộ phận của F0, BCĐ và tổ Phản ứng nhanh (PƯN) phòng chống Covid-19 của 

VinUni để kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch: 

TT Hành động Chi tiết Trách nhiệm 

1.  

Cách ly tạm thời các 

trường hợp nghi ngờ F0 

- Thông báo và yêu cầu F0 không tự ý di chuyển, đeo 

khẩu trang y tế, tránh tiếp xúc gần ≤ 2m với người xung 

quanh. Hướng dẫn F0 di chuyển đến phòng cách ly tạm 

thời 

- Khóa thang máy trong trường hợp sử dụng thang máy 

để di chuyển F0. 

- Đặt biển “Khu vực cách ly tạm thời” tại phòng, khu 

vực cách ly và giám sát đảm bảo ANAT 

- Trường hợp sự cố xuất hiện ngoài giờ hành chính, yêu 

cầu trường hợp nghi ngờ F0 cách ly tại nhà 

Tổ PƯN 

2.  

Xét nghiệm F0 (nếu cần) - Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho trường hợp nghi ngờ: 

sử dụng test nhanh để sàng lọc/kiểm tra, lấy mẫu PCR và 

gửi BV Vinmec. 

- Trường hợp ngoài giờ hành chính: các trường hợp nghi 

ngờ F0 đến BV Vinmec làm xét nghiệm. 

Phòng Y tế và 

BV Vinmec 

3.  

Truy vết và cách ly tạm 

thời F1 

Tổ PƯN phối hợp với cơ quan y tế thực hiện truy vết: 

- F0 khai báo y tế và lịch sử di chuyển, tiếp xúc 

- Yêu cầu toàn thể CBNV, GV, SV, khách và nhà thầu 

khai báo y tế và lịch sử tiếp xúc với F0, F1 

- Kiểm tra camera để xác định ca tiếp xúc gần, tránh bỏ 

sót  

Tổ PƯN 

Cơ quan y tế 
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- Lập danh sách F1 và phân loại nguy cơ 

- Với F1 có mặt tại trường: yêu cầu cách ly trong khu 

vực cách ly tạm thời theo mức nguy cơ 

- Với F1 đã về cộng đồng: thông báo và yêu cầu tự khai 

báo cho cơ quan y tế địa phương 

- Trường hợp ngoài giờ: xác định tối đa các trường hợp 

tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ F0.  

4.  

Xét nghiệm F1 Tổ PƯN phối hợp với TTYT xã Đa Tốn, Vinmec tổ chức 

xét nghiệm PCR cho F1  

- F1: tuân thủ 5K, di chuyển đến và ở lại khu vực cách ly 

tạm thời cho đến khi có kết quả xét nghiệm lần đầu. 

- F1 di chuyển về nhà bằng phương tiện cá nhân 

hoặc phòng VH sắp xếp phương tiện riêng. 

Đảm bảo không đi phương tiện công cộng.  

- Trường hợp ngoài giờ: liên hệ tối đa để các F1 

đến xét nghiệm 

Tổ PƯN 

Cơ quan y tế 

5.  Thông báo và phối hợp 

với cơ quan y tế 

Báo cáo cho  BCĐ phòng chống Covid-19 xã Đa Tốn về 

F0 và các F1 

BCĐ phòng 

chống Covid-

19 

6.  Cách ly F0 theo quy 

định 

Phối hợp với cơ quan y tế đánh giá triệu chứng F0 và 

điều kiện cách ly tại nơi cư trú của F0 để quyết định hình 

thức cách ly F0 

- Trường hợp F0 được phép cách ly tại nơi cư trú: liên hệ 

với thân nhân F0 để sắp xếp phương tiện hoặc sắp xếp 

phương tiện riêng đưa F0 về nơi cư trú. Yêu cầu F0 khai 

báo với y tế địa phương nơi cư trú và thường xuyên cập 

nhật tình hình sức khỏe cho BCĐ trong thời gian cách ly  

- Trường hợp khác phải cách ly tập trung tại cơ sở mà 

chính quyền quy định hoặc cách ly tại Vinmec nếu được 

LĐTĐ và cơ quan chính quyền cho phép. Sử dụng 

phương tiện vận chuyển của cơ quan y tế. 

F0 đủ tiêu chuẩn xuất viện thì được trở lại trường học 

Tổ PƯN 

Cơ quan y tế 

7.  Cách ly F1  Thực hiện cách ly F1 theo yêu cầu và hướng dẫn của địa 

phương.  

Phối hợp với Vinmec để theo dõi và xét nghiệm định kỳ 

cho các F1 

Tổ PƯN 

Cơ quan y tế 

 

Vinmec 

8.  Vệ sinh khử khuẩn Phối hợp với cơ quan y tế vệ sinh, khử khuẩn các khu 

vực có liên quan đến các ca bệnh. 

Tổ PƯN 

Cơ quan y tế 

9.  Báo cáo và quyết định 

hoạt động trở lại bình 

thường 

Gửi báo cáo tổng hợp để trưởng BCĐ phòng chống 

Covid-19 của VinUni để xem xét, quyết định việc hoạt 

động trở lại của nhà trường. 

BCĐ, tổ PƯN 

VinUni 
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IV. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP CÓ TRIỆU CHỨNG NGHI NGỜ COVID-19TIẾP 

XÚC GẦN VỚI NGƯỜI NHIỄM Covid-19 (F1) HOẶC TIẾP XÚC GẦN VỚI F1 (F2) 

1. Khi có trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi mắc COVID-19 

Khi phát hiện có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở ..., báo 

cáo ngay cho Trưởng bộ phận người nghi mắc, tổ PƯN phòng chống Covid-19. 

TT Hành động Chi tiết Trách nhiệm 

1 Cách ly tạm thời người 

xuất hiện triệu chứng 

Hướng dẫn người nghi mắc đeo khẩu trang y tế, tránh 

tiếp xúc gần ≤ 2m với người xung quanh và di chuyển 

đến phòng cách ly tạm thời  

 

Tổ PƯN 

2 Xét nghiệm nhanh 

tại chỗ 

- Yêu cầu người có triệu chứng khai báo y tế 

- Xét nghiệm nhanh cho người nghi nhiễm 

- Nếu kết quả xét nghiệm (-): tuân thủ 5K, tự theo dõi sức 

khỏe tại nơi cư trú cho đến khi hết triệu chứng hoặc có kết 

quả khám bệnh. 

- Nếu (+): yêu cầu người nghi nhiễm ở lại trong khu vực 

cách ly tạm thời, khai báo các trường hợp tiếp xúc gần và 

chờ xét nghiệm PCR 

3 Báo cáo BCĐ và cơ 

quan y tế 

- Báo cáo BCĐ trong trường hợp xét nghiệm nhanh (+) 

để kích hoạt các biện pháp phòng, chống Covid-19 

- Liên hệ Vinmec để tư vấn, xét nghiệm PCR. Di chuyển 

bằng phương tiện cá nhân hoặc bố trí phương tiện riêng, 

không đi phương tiện công cộng 

- Thực hiện các bước phản ứng như tại mục I. ở trên 

BCĐ 

Tổ PƯN 

 

 

2. Khi có trường hợp F1 tại trường học 

Báo cáo cho Trưởng bộ phận của F1, Ban chỉ đạo và tổ PƯN phòng, chống Covid-19 VinUni, triển khai các 

biện pháp phòng, dịch: 

TT Hành động Chi tiết Trách nhiệm 

1.  
Đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm 

Khai thác tình huống tiếp xúc của F1 với người nhiễm 

Covid-19. Chú ý khai thác chi tiết tình huống tiếp xúc, 

thời gian, khoảng cách tiếp xúc 

Tổ PƯN 

2.  Cách ly tạm thời và xét 

nghiệm nhanh cho F1 

- Hướng dẫn F1 đeo khẩu trang y tế, tránh tiếp xúc gần ≤ 

2m với người xung quanh và di chuyển đến phòng cách 

ly tạm thời  

- Yêu cầu F1 khai báo y tế và xét nghiệm nhanh 

Tổ PƯN 

3.  Báo cáo Vinmec và xét 

nghiệm PCR 

- Báo cáo Vinmec để tư vấn, xét nghiệm PCR cho F1. Di 

chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc bố trí phương 

tiện riêng, không đi phương tiện công cộng 

Nếu F1 (-): về nhà cách ly theo yêu cầu và hướng dẫn 

của địa phương 

Nếu F1 (+): kích hoạt phương án xử trí như mục I. ở 

trên. 

Tổ PƯN 

Vinmec 
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3. Khi có F2 tại trường học 

Thông báo ngay cho Trưởng bộ phận F2, BCĐ và tổ PƯN phòng, chống Covid-19 VinUni, triển khai 

biện pháp phòng, chống dịch: 

TT Hành động Chi tiết Trách nhiệm 

1 
Đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm 

Khai thác tình huống tiếp xúc của F1 với người nhiễm 

Covid-19. Chú ý khai thác chi tiết tình huống tiếp xúc, thời 

gian, khoảng cách tiếp xúc 

Tổ PƯN 

2 Cách ly tạm thời F2 và 

xét nghiệm F2 (nếu cần) 

- Trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 

=> giải phóng F2 

- Trường hợp F1 chưa có kết quả xét nghiệm cần xét 

nghiệm cho F2 và yêu cầu F2 tự cách ly trong khi chờ 

kết quả của F1. Nếu F1 âm tính thì F2 được giải phóng. 

Nếu F1 (+) thì đối xử với F2 như tiểu mục 2. trong mục 

II. 

Tổ PƯN 

 

 

 

V. Trách nhiệm thực hiện 

- BCĐ phòng, chống Covid-19 VinUni: triển khai hướng dẫn cho các toàn thể CBNV, GV, SV, khách và nhà 

thầu làm việc tại VinUni. Thành lập tổ PƯN phòng chống Covid-19 và đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động 

phòng chống Covid-19 tại VinUni. 

- Phòng Nhân sự: triển khai các biện pháp phòng dịch với CBNV, GV 

- Phòng Công tác sinh viên: triển khai các biện pháp phòng dịch với sinh viên  

- Phòng y tế: Chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cần thiết khu vực cách ly tạm thời, hóa chất, phương tiện, dụng cụ 

phòng chống dịch như phụ lục I. 

- Phòng Vận hành: Cập nhật danh sách liên lạc của các lực lượng tham gia phòng, chống Covid-19 như phụ lục 

II. Bố trí phòng cách ly tạm thời, thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn an ninh và hậu cần cho 

công tác phòng chống dịch. Triển khai biện pháp phòng dịch, truy vết với các nhà thầu làm việc tại trường. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của BYT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 

tại cơ quan, đơn vị. 

- Hướng dẫn xét nghiệm và cách ly người nhiễm, nghi nhiễm hoặc tiếp xúc Covid-19 của Vinmec ban 

hành ngày 26/11/2021 

- Hướng dẫn liên ngành 29306/HDLB-YT-GDĐT ngày 03/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về 

phương án phòng chống dịch Covid-19 khi có trường mắc Covid-19(F0), nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp 

xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) 

- Công văn số 4095/UBND-KGVX ngày 19/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện 

cách ly tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1) 

- Phương án 276/PA-UBND Hà Nội 2021 về cách ly, quản lý, khám và điều trị tại nhà đối với người 

nhiễm COVID-19 

- Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của BYT vv ban hành hướng dẫn lựa chọn và sử dụng 

phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
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Phụ lục 1 - Danh bạ điện thoại liên lạc phối hợp xử trí ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 

TT Bộ phận, đơn vị Họ tên Vai trò SĐT 

1 BCĐ phòng chống  

Covid-19 VinUni 

Lê Cự Linh  Trưởng ban 091 2461255 

2 Tổ phản ứng nhanh 

Covid-19 VinUni 

Nguyễn Bá Bến  Hotline, điều phối, truy 

vết 

097 2676586 

3 Tô Thị Thu Hiền  096 7837356 

 Nguyễn Xuân Nghị 094 3571994 

4 Nguyễn Thị Thu Hương  Xét nghiệm, truy vết 039 4889811 

5 Dương Huy Hoàng Đảm bảo an ninh 097 9358179 

6 Phạm Thị Thủy Hương  Vệ sinh, khử khuẩn, hậu 

cần 

091 2199848 

7 Cơ quan y tế CDC Hà Nội Tư vấn, hỗ trợ 096 9082115 

094 9396115 

8 Vinmec Times City Tư vấn, hỗ trợ, xét 

nghiệm PCR 

0243 974 3556 

9 Medlatec Gia Lâm 1900 565656 

10 BCĐ phòng chống 

Covid-19 xã Đa Tốn 

Trưởng trạm y tế - BS Lê 

Văn Đáp 

Tư vấn, hỗ trợ xét 

nghiệm, truy vết 

091 2461255 

11 TTYT xã Đa Tốn 0243 874 0605 

 

Phụ lục 2 – Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, dụng cụ, hóa chất cho công tác phòng dịch, xử trí khi có 

ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 

 

TT Phương tiện, dụng cụ, hóa chất Đơn vị Số lượng 

1 Thùng/xô, giẻ lau, cây lau sàn, bình Bộ 02 

2 Máy phun khử trùng Cái 01 

3 Túi nilong chất thải lây nhiễm có màu vàng. Kg 03 

4 Thùng rác nhựa đựng chất thải lây nhiễm  Cái 04 

5 Biển cảnh báo khu vực cách ly Cái 10 

6 Cuộn dây /barrie cảnh báo Cuộn  10 

7 Khẩu trang y tế N95 Cái 50 

8 Khẩu trang y tế 03 lớp Hộp 50 cái 10 

9 Kính bảo hộ che mắt tránh văng, bắn vào niêm mạc mắt  Cái 50 

10 Áo choàng chống dịch Cái 50 

11 Quần áo liền phòng dịch  Bộ 10 

12 Găng tay cao su y tế  Hộp 50 đôi 10 

13 Mũ trùm đầu Cái 50 

14 Bao giầy Cái 50 

15 Hóa chất, dung dịch khử trùng Cloramine B Kg 05 

16 Phòng cách ly tạm thời tại KTX Phòng JB103, JB104 

17 Phòng cách ly tạm thời tại nhà E Phòng E202A, E201 

18 Bộ chăn, ga Bộ 20 
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Phụ lục 3 – Thông tin cần thu thập, tổng hợp khi truy vết: 

Lịch trình F0: Thực hiện trực tuyến qua đường link LỊCH TRÌNH THỰC TẾ TRƯỜNG HỢP F0 F0 - HEALTH & 
MOVE DECLARATION (Edit) Microsoft Forms (office.com), với các trường thông tin bao gồm: 

 

- Họ và tên  

- Ngày tháng năm sinh 

- Giới tính 

- Địa chỉ nhà ở 

- Nơi làm việc 

- Số điện thoại liên hệ 

- Tình huống tại thời điểm xét nghiệm có kết quả dương tính 

- Lịch trình di chuyển trong 03 ngày trước ngày có kết quả dương tính 

- Tình trạng tiêm vắc xin 

- Triệu chứng hiện tại 

 

Khai báo tiếp xúc F0, F1: Thực hiện trực tuyến qua đường link KHAI BÁO TIẾP XÚC VỚI F0, F1 Declaration 
of contact with F0, F1 (Edit) Microsoft Forms (office.com), với các trường thông tin bao gồm: 

 

- Họ tên của  

- Mã nhân viên, mã sinh viên  

- Ngày/tháng/năm sinh  

- Giới tính 

- Số điện thoại  

- Đơn vị làm việc, học tập  

- Địa chỉ nơi  

- Người tiếp xúc thuộc đối tượng 

- Thông tin về F0, F1  

- Mô tả cụ thể tình huống khi nhận thông tin của F0, F1 mà bạn tiếp xúc 

- Mô tả tình huống cụ thể tiếp xúc với F0/F1 

- Triệu chứng của F0, F1 tại thời điểm tiếp xúc  

- Tình trạng vắc xin của F0, F1  

- Triệu chứng hiện tại 

- Tình trạng vắc xin  

- Kết quả XN gần đây nhất  

 

Phụ lục 4 – Hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong công tác phòng dịch Covid-19 

(Căn cứ theo QĐ 4519/QĐ-BYT ngày 28/8/2021) 

Cấp độ 

PHCN 
Khu vực/hoạt động 

Khẩu 

trang y 

tế 

Khẩu 

trang 

N95 

Bộ 

quần 

áo liền 

hoặc 

rời 

Áo choàng 

chống dịch 

Tạp 

dề 

Mũ 

hoặc 

trùm 

đầu 

Găng 

tay y tế 
Ủng 

Bao 

giày 

Tấm 

che 

mặt 

hoặc 

kính 

Cấp độ 1 Bảo vệ trực tại cổng +           +/-       

Cấp độ 2 

Đội điều tra, truy vết  +     +     +     + 

Tiếp xúc F1 trong 

khu cách ly tạm thời 
+     +     +     + 

Cấp độ 3 

  

Thực hiện XN nhanh 

kháng nguyên 
  + #   + +     +   

Tiếp xúc trực tiếp F0  # #   + +   + +     

 
Ghi chú: (+) cần có tối thiểu; (+/-) Có thể sử dụng, có thể không tùy theo tình huống cụ thể; (#) Có thể 

sử dụng 1 trong 2 loại 

 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=operation%40vinuni.edu.vn&lang=en-US&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=iSf4WJVmSk-r2zV2aNVc_7-VvCTWb-BNlm_2P7P4X-hUMUFFRDAySVFINFFTNUJLR0tHT1U0M1dZTy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=operation%40vinuni.edu.vn&lang=en-US&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=iSf4WJVmSk-r2zV2aNVc_7-VvCTWb-BNlm_2P7P4X-hUMUFFRDAySVFINFFTNUJLR0tHT1U0M1dZTy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=operation%40vinuni.edu.vn&origin=OfficeDotCom&lang=en-US&route=Start#FormId=iSf4WJVmSk-r2zV2aNVc_7-VvCTWb-BNlm_2P7P4X-hURDg3VEs2S1VPTENaVFdZODFXWThLU09DMy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=operation%40vinuni.edu.vn&origin=OfficeDotCom&lang=en-US&route=Start#FormId=iSf4WJVmSk-r2zV2aNVc_7-VvCTWb-BNlm_2P7P4X-hURDg3VEs2S1VPTENaVFdZODFXWThLU09DMy4u
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Phụ lục 5 – Hướng dẫn thực hiện vệ sinh khử khuẩn khi có F0, F1, F2 

(Căn cứ theo công văn 1569/BYT-MT ngày 24/3/2020, QĐ 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021) 

 

- Hóa chất: Chloramine B, pha thành dung dịch nồng độ 0,1 % 

- Bảo hộ lao động: Khẩu trang y tế, bộ quần áo liền chống dịch, găng tay y tế, bao giầy hoặc đi ủng, tấm che 

mặt. 

- Cách phun: phun đều mặt khu vực khử khuẩn với định lượng 0,3L/m2, tuyệt đối không phun trực tiếp vào 

người. 

- Các khu vực vần vệ sinh, khử khuẩn: bên trong phòng ở, phòng cách ly tạm thời của F0, tường bên ngoài 

của phòng liền kề, các khu vực liên quan tới F0 gồm: hàng lang, lối đi chung, cầu thang, thang máy, sảnh chờ...  

 

Phụ lục 6 – Quản lý chất thải khi có trường hợp F0, F1, F2 

(Căn cứ theo QĐ số 3455/QĐ-BCĐQG ngnafy 05/8/2020 và công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020) 

Tất cả các loại rác thải phát sinh của F0 phải được coi là chất thải lây nhiễm. Rác thải được thu gom vào túi màu 

vàng, buộc chặt miệng túi và cho vào một túi màu vàng khác, tiếp tục buộc chặt miệng túi. Các túi màu vàng 

đều phải dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.  Liên hệ với đơn vị môi trường để 

vận chuyển xử lý chất thải lây nhiễm ngay trong ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


