
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /CV-BCĐ 
V/v thực hiện quản lý chặt chẽ 

người mắc COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú 

trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc, ngày     tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

 - Các Sở: Sở Y tế, Tài chính, 

Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Thông báo số 589-TB/TU ngày 03/3/2022 của Tỉnh ủy Vĩnh 

Phúc thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;  

Hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện một 

cách đồng bộ việc chuyển trạng thái công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ 

điều trị tập trung sang điều trị tại nhà là chủ yếu; tuy nhiên qua kiểm tra, theo 

dõi vẫn còn một số các địa phương chưa xác định đúng các trường hợp để quản 

lý người mắc COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú theo tiêu chí quy định của tỉnh; dẫn 

tới chưa đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Tiếp theo Văn bản số 1288/CV-BCĐ ngày 03/3/2022 của Ban chỉ đạo 

tỉnh; để tiếp tục chủ động, quyết liệt thực hiện an toàn, hiệu quả trong việc tổ 

chức quản lý người mắc COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh; trên cơ 

sở đề xuất của Sở Y tế tại Văn bản số 380/SYT-NVYD ngày 09/3/2022, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài chính, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Thực hiện quản lý người mắc COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú cho 

các trường hợp khi đủ các tiêu chí sau: 

1.1. Người nhiễm bệnh không có triệu chứng hoặc triệu chứng ở mức độ nhẹ. 

1.2. Người bệnh có độ tuổi từ 12 tháng đến đủ 65 tuổi, trong đó: 

a) Đối với trẻ em từ 12 tháng đến dưới 12 tuổi: Yêu cầu gia đình phải có 

người khỏe mạnh, có kiến thức chăm sóc người nhiễm, biết cách phòng ngừa lây 

nhiễm, có khả năng liên lạc với nhân viên y tế, Trạm Y tế để được theo dõi, 

giám sát và khi có tình trạng cấp cứu (ưu tiên lựa chọn người chăm sóc là người 

đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 hoặc người đã khỏi COVID-19 

nhưng không quá 03 tháng). 

b) Đối với người từ 12 đến đủ 65 tuổi: Yêu cầu đã tiêm đủ ít nhất 02 mũi 

vắc xin phòng COVID-19, mũi thứ 02 được tiêm tối thiểu 14 ngày trước khi 

nhiễm COVID-19. 

1.3. Không đang mang thai. 

1.4. Không có bệnh lý nền hoặc hoặc có bệnh lý nền nhưng đang được 
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điều trị ổn định (có danh sách các bệnh lý nền kèm theo). 

1.5. Trường hợp đặc biệt do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 cấp huyện, cấp xã quyết định nhưng phải đảm bảo an toàn, hiệu quả 

trong quá trình tổ chức thực hiện. 

2. Giao UBND các huyện, thành phố 

2.1. Tổ chức thực hiện việc quản lý người mắc COVID-19 tại nhà/nơi lưu 

trú trên địa bàn cho các trường hợp mắc COVID-19 đầy đủ các tiêu chí quy định tại 

mục 1 của Văn bản này. 

Tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định đối 

với các trường hợp đang được quản lý, theo dõi tại nhà/nơi lưu trú. Đặc biệt chú 

trọng việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe đối với người trên 50 tuổi và trẻ em. 

2.2. Đảm bảo đủ cơ số giường của Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp 

huyện để thực hiện điều trị tập trung cho các bệnh nhân không đủ các tiêu chí quy 

định tại mục 1 của Văn bản này. 

2.3. Tăng cường quản lý, xử lý rác thải phát sinh do người mắc COVID-19 

đang được quản lý, theo dõi tại nhà/nơi lưu trú. 

3. Giao Sở Y tế 

3.1. Tiếp tục chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tỉnh việc tổ chức thực hiện việc quản lý người mắc COVID-

19 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh một cách an toàn, hiệu quả và phù hợp với 

tình hình thực tế. 

3.2. Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc triển khai thực hiện quản lý người 

mắc COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh. 

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện kiểm tra, giám sát và 

hướng dẫn việc tuân thủ thực hiện việc quản lý, xử lý rác thải phát sinh do người 

mắc COVID-19 thực hiện quản lý, theo dõi tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn các 

huyện, thành phố. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 tỉnh các địa phương chưa chấp hành, chưa tuân thủ thực hiện theo 

quy định. 

5. Giao Sở Tài chính: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương việc bố 

trí nguồn kinh phí và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện 

tốt việc quản lý người mắc COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú. 

Yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các 

huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- VPVP UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; 

- TTYT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VX1 (Tr      b). 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Vũ Việt Văn 
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DANH SÁCH CÁC BỆNH LÝ NỀN 
 

(Ban hành kèm theo Văn bản số         /CV-BCĐ ngày     /3/2022) 

 

1. Đái tháo đường. 

2. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các bệnh phổi khác. 

3. Ung thư. 

4. Bệnh thận mạn tính. 

5. Ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu. 

6. Béo phì, thừa cân. 

7. Bệnh tim mạch (suy tim, bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim). 

8. Bệnh lý mạch máu não. 

9. Hội chứng Down. 

10. HIV/AIDS. 

11. Bệnh lý thần kinh (bao gồm cả chứng sa sút trí tuệ). 

12. Bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh thalassemia, bệnh huyết học mạn tính khác. 

13. Hen phế quản. 

14. Tăng huyết áp. 

15. Thiếu hụt miễn dịch. 

16. Bệnh gan. 

17. Rối loạn do sử dụng chất gây nghiện. 

18. Đang điều trị bằng thuốc corticoid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác. 

19. Các bệnh hệ thống. 

20. Bệnh lý khác đối với trẻ em: Tăng áp phổi nguyên, thứ phát, bệnh tim 

bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa di truyền bẩm sinh, rối loạn nội tiết bẩm sinh 

hoặc mắc phải. 
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