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Ninh Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2021

V/v quản lý, giám sát người bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trong ngành.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức
tạp, khó lường, tại 63/63 tỉnh thành đều xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng,
nhiều tỉnh thành phố có diễn biến diễn biến dịch vô cùng phức tạp, phát hiện các
ổ dịch lớn, khó ngăn chặn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các ổ dịch tại các
tỉnh miền tây Nam Bộ. Nhất là trong thời gian gần đây, số lượng người mắc và
số ổ dịch tại các địa phương đều đang có xu hướng gia tăng cao, chủ yếu là các
ca mắc trong cộng đồng không rõ nguồn lây nhiễm, nguy cơ bùng phát dịch
bệnh là rất lớn.
Tính đến 17h ngày 14/12/2021, Ninh Bình ghi nhận 637 trường hợp mắc
bệnh Covid-19, trong đó đang điều trị 256 trường hợp tại 06 Phòng khám Đa
khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và tại Khoa Truyền nhiễm – Bệnh
viện Đa khoa huyện Nho Quan. Nhận định trong thời gian tới số ca mắc bệnh tại
Ninh Bình sẽ tiếp tục tăng cao (gồm các ca mắc tại cộng đồng và trong các khu
cách ly) do nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh thông qua người lao động,
người dân di chuyển đến/về từ vùng có dịch là rất cao.
Thực hiện Công văn số 866/UBND-VP6 ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh
về việc quản lý, giám sát người bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao
Sở Y tế hướng dẫn cụ thể việc quản lý, giám sát người bệnh mắc Covid-19 trên
địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành thay thế Công văn số 367/UBND-VP6.
Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước và trên địa bàn
tỉnh hiện nay, nhằm giảm tải cho hệ thống y tế và đảm bảo phù hợp với tình hình
dịch bệnh cũng như các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế hướng dẫn quản lý,
giám sát người bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:
1. Tiêu chuẩn ra viện đối với người bệnh Covid-19 điều trị tại các cơ
sở y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
- Xét nghiệm: Tối thiểu 03 mẫu bệnh phẩm liên tiếp xét nghiệm âm tính
với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-time RT-PCR (mỗi lần xét nghiệm
cách nhau ít nhất 48 giờ).
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- Các tiêu chuẩn khác tuân thủ theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày
06/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị
COVID-19”.
2. Đối với người bệnh Covid-19 tái dương tính có giá trị CT (cycle
threshold) gen E ≥30
- Trường hợp người bệnh mắc Covid-19 đã được xuất viện trở về địa
phương, có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 (tái
dương tính) có giá trị CT gen E ≥30: chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế hoặc khu
cách ly tập trung do ngành Y tế quản lý để cách ly, theo dõi và điều trị. Không
để người bệnh tái dương tính với Covid-19 cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung
với các đối tượng khác.
- Tiêu chuẩn ra viện thực hiện như đối với người bệnh mới phát hiện dương
tính.
3. Quản lý người bệnh sau xuất viện
3.1. Đối với người bệnh Covid-19 điều trị tại các Bệnh viện tuyến Trung
ương hoặc các tỉnh thành khác xuất viện trở về Ninh Bình
- Ngày đầu tiên trở về địa phương: cách ly tạm thời tại Trạm Y tế hoặc
khu cách ly tập trung, lấy ngay bệnh phẩm làm xét nghiệm với SARS-CoV-2
bằng phương pháp Reatime RT-PCR.
+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính: người bệnh về cách ly tại nhà 14 ngày,
lấy xét nghiệm định kỳ thêm 2 lần vào ngày thứ 7 và 14 hoặc xét nghiệm ngay
khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc Covid-19: sốt, ho, đau họng, mất khứu
giác…. Nếu kết quả tất cả các lần xét nghiệm âm tính sẽ kết thúc giai đoạn cách
ly.
+ Nếu xét nghiệm có kết quả dương tính: người bệnh bị tái dương tính với
SARS-CoV-2, tùy theo giá trị CT gen E để chuyển người bệnh đến cơ sở y tế
hoặc khu cách ly tập trung riêng để cách ly, theo dõi, điều trị.
3.2. Đối với người bệnh điều trị và xuất viện tại các cơ sở y tế trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình
Cách ly tại nhà và nơi lưu trú 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ 02 lần
vào ngày thứ 7 và 14 hoặc xét nghiệm ngay khi xuất hiện triệu chứng mắc Covid19 và xử trí như trên.
Công văn này thay thế Công văn số 367/UBND-VP6 ngày 02/7/2021 của
UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, giám sát người bệnh Covid-19 và người
trở về từ các ổ dịch.
Việc quản lý người trở về từ các ổ dịch tiếp tục thực hiện theo Công văn số
246/BCĐ-VP6 ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
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tỉnh Ninh Bình về việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các văn bản hiện hành.
Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và
báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/C);
- Lãnh đạo SYT;
- Các phòng chức năng SYT;
- Website SYT (đăng tải);
- Lưu: VT, NVY. (C/)
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