
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 

PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19  

Số:          /CV-BCĐ 
V/v Hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi 

hoàn thành cách ly tập trung. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2021 

  Kính gửi:  

        - Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Giao thông Vận tải; 

        - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến 

phức tạp. Số người mắc trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu giảm, biến chủng mới 

của vi rút có khả năng lây lan nhanh hơn và đã ghi nhận ở trên 50 quốc gia, trong 

đó có 20 quốc gia ghi nhận lây lan trong cộng đồng; việc người dân Việt Nam về 

nước vào dịp cuối năm tăng đột biến. Do vậy, nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan 

vào nước ta là rất lớn. Để chủ động, tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc 

biệt trong thời gian diễn gia các sự kiện trọng đại của đất nước, Tết Nguyên đán 

và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 07/01/2021 về việc tăng cường 

quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung; Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo Quốc gia) phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các Bộ: Công an, Quốc 

phòng, Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

 1. Rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức: bàn giao, tiếp nhận và đưa đón người 

đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú tiếp tục theo dõi, giám sát y tế 14 

ngày (kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly), cụ thể:  

 - Nguyên tắc là khi địa phương tiếp nhận người hết thời hạn cách ly tập 

trung phải có đầy đủ điều kiện, giấy tờ, kết quả xét nghiệm. 

 - Thành phần bàn giao, nhận bàn giao: y tế địa phương nơi có sở cách ly, 

đơn vị thực hiện tổ chức cách ly, người được cách ly và y tế địa phương nơi người 

đã hoàn thành cách ly về cư trú; trường hợp y tế địa phương nơi người cách ly về 

cư trú ở xa thì có văn bản ký kết với y tế địa phương nơi có cơ sở cách ly đã tiếp 

nhận và thông báo bằng văn bản về y tế địa phương nơi người cách ly về cư trú. 

2. Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan: 

- Đơn vị Quản lý khu cách ly tập trung hướng dẫn cụ thể cho người đã hoàn 

thành cách ly tập trung tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà, nơi lưu 

trú. Hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, đến nơi đông người, thường xuyên 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế 

và các biện pháp phòng hộ cá nhân khác. 

HỎA TỐC 
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 - Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19) ở địa phương nơi thực hiện cách ly tập trung có văn bản thông báo danh sách 

những người đã hoàn thành cách ly ngay khi họ có quyết định hoàn thành cách ly 

(thông tin ít nhất gồm số điện thoại hoặc/và Email, địa chỉ về lưu trú và bản chụp 

các giấy tờ liên quan) cho Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi người hoàn thành cách ly 

về lưu trú và các đơn vị liên quan biết để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe, giám 

sát y tế trong 14 ngày tiếp theo.  

- Tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản 

lý, theo dõi người cách ly tập trung. 

- Người cách ly phải khai báo với Bí thư chi bộ thôn (khu phố), trưởng thôn 

(khu phố) khi về đến nơi lưu trú và phải có cam kết thực hiện việc tự theo dõi sức 

khỏe tại nhà, nơi lưu trú đồng thời phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa 

phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung về tình trạng sức 

khỏe và ghi nhật ký tiền sử tiếp xúc gần cho đến khi hết 14 ngày tiếp theo. 

3. Di chuyển từ khu cách ly tập trung về nơi lưu trú 

3.1. Bằng phương tiện vận tải đường bộ:  

- Yêu cầu đi bằng xe riêng (do người hoàn thành cách ly hoặc cơ quan sử 

dụng người nhập cảnh hoặc chủ cơ sở cách ly tập trung hoặc địa phương bố trí): 

xe phải được đăng ký trước với đơn vị Quản lý khu cách ly tập trung, không tổ 

chức đưa đón đông người (chỉ gồm lái xe hoặc/và người giám sát đi cùng). 

- Người hoàn thành cách ly, lái xe hoặc người đi cùng (nếu có) phải đeo 

khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, bố trí, sử dụng thường xuyên dung dịch 

sát khuẩn tay khi lên, xuống xe và trong suốt quá trình di chuyển; cài đặt và mở 

ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân 

theo quy định.  

- Hạn chế tiếp xúc gần (<2m) với người khác trong quá trình di chuyển. 

- Hạn chế dừng, đỗ ăn uống dọc đường, tốt nhất đi thẳng từ khu cách ly tập 

trung về nhà, nơi lưu trú. 

3.2. Bằng phương tiện vận tải hàng không, tàu:  

- Thông báo, liên hệ trước với đơn vị vận chuyển về việc người cách ly đã 

hoàn thành cách ly tập trung để đơn vị vận chuyển biết, có phương án bố trí các biện 

pháp phòng chống dịch (như vị trí chỗ ngồi, các biện pháp phòng chống lây nhiễm...) 

khi sử dụng phương tiện. 

- Người hoàn thành cách ly thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá 

nhân, phòng lây nhiễm theo quy định của đơn vị vận chuyển trong suốt quá trình 

di chuyển. Thường xuyên đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay trước, 

trên máy bay, tàu trong suốt quá trình di chuyển. Khai báo y tế, cài đặt và mở ứng 

dụng truy vết (Bluezone) liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo 

quy định. 
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4. Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi người hoàn thành cách ly về lưu trú tại địa 

phương tiếp nhận thông tin về những người đã hoàn thành cách ly về địa bàn cư 

trú, có kế hoạch và thực hiện quản lý, kiểm tra, theo dõi y tế họ cho đến hết 14 

ngày (kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly tập trung). 

 Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia)  đề nghị các Bộ: Công 

an, Quốc phòng, Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);  

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các thành viên BCĐQG PCD Covid-19; 

- Các Đ/c Thứ trưởng BYT; 

- VPTƯ Đảng, VPCP; 

- Bộ Y tế: các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ;    

- Các Viện VSDT, Pasteur; 

- Sở Y tế tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, DP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
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