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Hướng dẫn xử lý trường hợp xét nghiệm 

SARS-CoV-2 dương tính tại cộng đồng  

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới “thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Sở Y tế thống nhất 

hướng dẫn xử lý các tình huống phát hiện ca nghi nhiễm tại cộng đồng, cụ thể như 

sau: 

Bước 1. Cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện test nhanh kháng nguyên, các 

trường hợp có kết quả dương tính được xem như trường hợp nhiễm COVID-19 

(F0) và phải lập tức đưa F0 vào phòng cách ly tạm thời. 

Bước 2: Thông báo cho cơ quan y tế 

- Đối với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, khu công nghiệp…cấp tỉnh: 

thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Bs Sanh – Trưởng khoa Kiểm 

soát bệnh truyền nhiễm: 0907795480) 

- Đối với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp địa phương cấp 

huyện/thị xã/thành phố, cấp xã/phường/thị trấn và các cá nhân, hộ gia đình: thông 

báo cho Trạm Y tế trên địa bàn hoặc Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố (danh 

mục số điện thoại đính kèm) 

Bước 3. Đội cơ động tiếp cận trường hợp nghi nhiễm và xử lý 

- Sau khi nhận thông tin, các đơn vị cử cán bộ y tế để tiếp cận trường hợp 

nghi nhiễm (có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính) và tiến 

hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn để đối chứng. 

+ Nếu kết quả test nhanh âm tính: tạm thời cách ly chặt chẽ tại nhà/nơi lưu 

trú và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn để khẳng định. 

+ Nếu kết quả test nhanh dương tính: chuyển cách ly điều trị tại các đơn vị 

thu dung điều trị COVID-19 và được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn tại 

đây vào ngày đầu tiên. 

- Tổ chức điều tra dịch tễ những trường hợp có kết quả test nhanh dương tính 

và lập danh sách F1, F2 liên quan để tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo 

quy định, trong đó: 

+ F1: cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR (tuỳ theo yếu tố dịch 

tễ để làm mẫu gộp nếu nguy cơ thấp hoặc mẫu đơn nếu nguy cơ cao) 
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+ F2: cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên (mẫu 

gộp 3-5) 

- Sau khi kết thúc điều tra thì phải có báo cáo chi tiết và cập nhật thường 

xuyên thông tin dịch tễ về CDC tỉnh. Đồng thời báo cáo tổng hợp hàng ngày gửi 

về Sở Y tế. 

Bước 4. Sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định của trường hợp 

test nhanh dương tính: 

- Kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính: tiếp tục điều tra F1, F2 

và xử lý theo quy định. 

- Kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định âm tính: giải phóng F1, F2 liên 

quan. 

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Y tế 

(qua phòng Nghiệp vụ Y) để xem xét điều chỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 
 

  



3 

DANH SÁCH ĐẦU MỐI LIÊN HỆ PHÒNG CHỐNG DỊCH 

TẠI CÁC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

(Đính kèm Công văn số: 5709/SYT-NVY ngày 25/11/2021) 

 

Stt Đơn vị Đầu mối liên hệ Chức vụ Số điện thoại 

1 TTYT Tp Huế Phan Thị Mơ 
Khoa Kiểm soát 

bệnh tật 
0827482442 

2 TTYT Hương Thuỷ Trần Đức Tuấn 
Trưởng khoa Kiểm 

soát bệnh tật 
0901470109 

3 TTYT Hương Trà Nguyễn Quốc Phòng 
Trưởng khoa Kiểm 

soát bệnh tật 
0945028015 

4 TTYT Phú Lộc Lê Quang Đảng 
Trưởng khoa Kiểm 

soát bệnh tật 
0988200318 

5 TTYT Phú Vang Đỗ Công Tráng 
Trưởng khoa Kiểm 

soát bệnh tật 
0949092121 

6 TTYT Phong Điền Nguyễn Văn Khoa 
Đội trưởng Đội 

phản ứng nhanh 
0905848660 

7 TTYT Quảng Điền Trần Văn Minh 
Đội trưởng Đội 

phản ứng nhanh 
0914425547 

8 TTYT Nam Đông Nguyễn Duy Đức 
Trưởng phòng Kế 

hoạch nghiệp vụ 
0949553662 

9 TTYT A Lưới Trần Văn Dân 
Phó Trưởng phòng 

Kế hoạch nghiệp vụ 
0385360373 
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