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KẾ HOẠCH 

Thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 

tại nhà trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;  

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch;  

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy 

định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

các văn bản của Bộ Y tế: Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 hướng 

dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, Quyết 

định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều 

trị COVID-19, Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 ban hành Hướng 

dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, Quyết định số 

4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 ban hành “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho 

người nhiễm COVID-19 tại nhà”, Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 

hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, Công điện số 1168/CĐ-BYT 

ngày 07/8/2021 tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, 

Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly, thí 

điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19; chỉ đạo của 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại Thông báo số 

476/TB-VPTU ngày 14/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) ban hành Kế 

hoạch thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Giảm tải cho các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, 

đồng thời nâng cao ý thức và hành động của cộng đồng, hộ gia đình trong phối 

hợp điều trị người nhiễm COVID-19; hạn chế lây lan trong khu vực cách ly, 

giảm tỷ lệ người nhiễm COVID-19 có triệu chứng. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm COVID-19 được chăm sóc thể 

chất, tinh thần cũng như vật chất phù hợp với mức độ nhiễm bệnh và điều kiện 

sinh hoạt.  

- Có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn 

vị, lực lượng hỗ trợ tham gia giám sát, quản lý chặt chẽ người nhiễm COVID-19 

cách ly tại nhà, đảm bảo an toàn, không để lây lan ra cộng đồng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-128-nq-cp-2021-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-dich-covid19-490931.aspx
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- Người nhiễm COVID-19 đủ điều kiện cách ly tại nhà được hướng dẫn 

theo dõi sức khỏe tại nhà phải chấp hành nghiêm các quy định khi cách ly điều 

trị tại nhà. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU  

1. Phạm vi triển khai  

Trên địa bàn toàn tỉnh; UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn 

thực hiện cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà và thực hiện tùy theo 

diễn biến tình hình dịch trên địa bàn. Đồng thời phải đảm bảo các tiêu chí cách 

ly người nhiễm COVID-19 mức độ không triệu chứng tại nhà và điều kiện cụ 

thể của từng trường hợp nhằm đảm bảo an toàn, không để lây lan ra cộng đồng. 

2. Đối tượng thực hiện  

2.1. Trạm y tế xã, phường, thị trấn (trạm y tế cấp xã); Trạm y tế lưu động; 

Trung tâm Y tế cấp huyện, phòng khám; Trung tâm vận chuyển cấp cứu và các 

cơ sở được phân công tham gia công tác quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà 

(sau đây gọi tắt là Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà). 

2.2. UBND/Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã; UBND/Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện). 

2.3. Nhân viên y tế, người được phân công tham gia công tác quản lý 

người nhiễm COVID-19 tại nhà. 

2.4. Người nhiễm COVID-19 đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà. 

a) Là người nhiễm COVID-19 (được khẳng định dương tính bằng xét 

nghiệm Realtime RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) không có triệu chứng 

lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt, ho khan, đau 

họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi.  

b) Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở ≤ 20 

lần/phút, SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời; không có thở bất thường như thở rên, rút 

lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào. 

c) Đáp ứng thêm, tối thiểu 1 trong 2 tiêu chí sau: 

- Đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 sau 14 ngày. 

- Có đủ 03 yếu tố sau: (1) Tuổi: Trẻ em trên 1 tuổi, người lớn < 50 tuổi; 

(2) Không có bệnh nền; (3) Không đang mang thai. 

3. Hướng dẫn thống nhất, toàn diện, cụ thể quá trình thực hiện chăm 

sóc tại nhà cho người mắc COVID-19 (về các điều kiện đảm bảo; thẩm quyền 

quyết định; quy trình thực hiện; trách nhiệm quản lý người nhiễm COVID-19 tại 

nhà; chăm sóc y tế, lấy mẫu xét nghiệm, xử trí cấp cứu, chuyển viện...):  

Theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện 

chăm sóc, điều trị F0 tại nhà 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19/UBND các cấp giao trách 

nhiệm và hướng dẫn công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện 

chăm sóc, điều trị F0 tại nhà cho các tổ chức, lực lượng ở cơ sở bảo đảm đúng 
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chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và 

của các tầng lớp Nhân dân, phù hợp tình hình, cấp độ dịch bệnh tại địa phương. 

Kịp thời tư vấn, giải đáp thắc mắc và giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh 

thuộc thẩm quyền. 

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người 

nhiễm COVID-19 tại nhà 

- Triển khai ứng dụng phần mềm phù hợp với quy trình quản lý người 

nhiễm COVID-19 tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và xã, 

phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng 

ứng dụng phần mềm giám sát, quản lý điều trị F0 không triệu chứng và triệu 

chứng nhẹ tại nhà. 

6. Kinh phí thực hiện: Theo các quy định hiện hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Y tế  

1.1. Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc triển khai Kế hoạch thực hiện quản 

lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà; phối hợp với UBND cấp huyện 

chỉ đạo, tập huấn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và giải quyết các 

vướng mắc thuộc thẩm quyền; Hướng dẫn chi tiết về yêu cầu, điều kiện, chuyên 

môn kỹ thuật trong toàn bộ quá trình quản lý, theo dõi, chăm sóc, điều trị người 

mắc COVID-19 tại nhà. 

1.2. Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh  

- Đào tạo, tập huấn chuyên môn cho các tuyến;  

- Thực hiện hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ, hướng dẫn 

chuyên môn cho Trung tâm Y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã trong việc điều trị 

bệnh nhân nhiễm COVID-19 để hạn chế tối đa tử vong cho người bệnh.  

1.3. Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện  

- Cập nhật và tập huấn cho nhân viên y tế điều trị theo Quyết định hiện 

hành của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 

(người lớn và trẻ em).  

- Lập danh sách người nhiễm COVID-19 thực hiện quản lý tại nhà.  

- Hướng dẫn Trạm Y tế cấp xã các quy trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân 

và theo dõi tình trạng bệnh cập nhật hàng ngày vào bảng theo quy định.  

- Hướng dẫn các Trạm Y tế cấp xã thực hiện khám chữa bệnh, khám chữa 

bệnh bảo hiểm y tế lưu động cho người dân trên địa bàn.  

- Kê đơn, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 

theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 hiện hành của Bộ Y tế. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn Trạm Y tế cấp xã đánh giá yếu tố nguy cơ, đề xuất 

thẩm định các điều kiện cách ly tại nhà đối với người nhiễm COVID-19. 

- Chuẩn bị các túi thuốc để phát cho người bệnh tại nhà, để tránh bị động 

khi tiến hành điều trị F0 tại nhà. 
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- Tham mưu UBND/Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp 

huyện vận động, phân công đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển người bệnh F0 

điều trị tại nhà có diễn tiến xấu cần chuyển tuyến. 

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly, người 

chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà theo quy định. 

- Đánh giá tình hình áp dụng quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 

tại nhà thuộc địa bàn quản lý; báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Sở Y tế 

để tổng hợp báo cáo UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.  

1.4. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

- Hướng dẫn các Trung tâm Y tế về thực hiện tự xét nghiệm test nhanh tại 

các cơ sở y tế và tại nhà.  

- Xây dựng các tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe về quy trình quản 

lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà; Phối hợp với cơ quan truyền 

thông tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, người 

bệnh biết, hợp tác tốt trong quá trình điều trị. 

- Hướng dẫn Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 cho người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà 

theo quy định.  

2. UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố  

2.1. Xây dựng kế hoạch quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại 

nhà và sẵn sàng thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn. 

Giao các đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, cơ số thuốc, vật dụng 

cần thiết để tổ chức cách ly điều trị tại nhà theo quy định. Chỉ đạo tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện chăm sóc, điều trị F0 tại nhà; kịp 

thời tư vấn, giải đáp thắc mắc và giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh thuộc 

thẩm quyền. 

2.2. Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện hướng dẫn Trạm Y tế, UBND cấp 

xã xem xét các điều kiện thực hiện cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà cho người 

nhiễm COVID-19; Thực hiện khám chữa bệnh lưu động cho nhân dân trên địa bàn.  

2.3. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phân công đơn vị phụ trách 

việc hướng dẫn, thu gom, vận chuyển rác thải lây nhiễm đến Trung tâm Y tế trên 

địa bàn để xử lý theo quy định.  

2.4. Chỉ đạo UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã  

- Thành lập Tổ thẩm định điều kiện cách ly tại nhà của địa phương, có thể 

bao gồm các thành viên là đại diện lãnh đạo UBND, công an, y tế, dân quân, các 

đoàn thể địa phương, cộng tác viên dân số - y tế, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản, 

bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận... Tổ trưởng Tổ thẩm định tham mưu cho 

UBND/Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã ký giấy xác nhận đủ điều 

kiện cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo cách ly y tế tại nhà. 

- Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà và cấp giấy xác nhận 

đã hoàn thành cách ly y tế đối với người nhiễm COVID-19. 
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- Cung cấp cho người cách ly và người ở cùng nhà thông tin (họ tên, số 

điện thoại) của cán bộ y tế chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe, của Tổ COVID 

cộng đồng để liên hệ.  

- Chỉ đạo Tổ COVID-19 cộng đồng, nhân viên y tế cơ sở, cộng tác viên 

dân số - y tế: Quản lý, giám sát, thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly y tế tại 

nhà; giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết 

thúc cách ly; là cầu nối kết nối giữa người cách ly, người ở cùng nhà với nhân 

viên y tế và chính quyền địa phương.  

- Chỉ đạo lực lượng công an, dân quân: Tăng cường tuần tra, giám sát chặt 

chẽ, đảm bảo an ninh trật tự. Lập biên bản xử lý khi người nhiễm COVID-19, 

người ở cùng nhà vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Tùy vào mức độ vi 

phạm, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương xem xét, quyết 

định các hình thức xử lý.  

- Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc cách ly tại nhà; giám sát y tế đối 

với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi hoàn cách ly. Chỉ đạo Tổ 

trưởng tổ nhân dân tự quản, khu phố và các lực lượng thuộc địa phương tuyên 

truyền cho người dân xung quanh tích cực theo dõi, phối hợp giám sát cách ly.  

- Sau khi công dân hoàn thành thời gian cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe 

14 ngày dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan y tế địa phương.  

Cung cấp tài liệu và hướng dẫn người thực hiện cách ly, người trong cùng gia 

đình thực hiện sử dụng các công cụ, đồ dùng sinh hoạt, phương tiện y tế và ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quá trình cách ly.  

- Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà để xử 

lý theo quy định. Bố trí hỗ trợ cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết đến 

tận nhà của người cách ly trong trường hợp cách ly cả gia đình. 

- Bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời liên quan đến nội dung, nhiệm vụ 

chăm sóc, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn.  

3. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời cho công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 theo quy định; hướng dẫn các đơn vị, địa phương quản lý, sử 

dụng, thanh quyết toán kinh phí liên quan đúng quy định. 

4. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo Công an địa phương tăng cường tuần tra, giám sát việc tuân thủ 

các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực thực hiện quản 

lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà theo quy định.  

- Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực quản lý, cách ly, chăm sóc 

người nhiễm COVID-19 tại nhà theo quy định.  

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn việc thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các địa điểm quản lý, chăm sóc người 

nhiễm COVID-19 và tại nhà.  
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6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thành và Truyền hình 

tỉnh, Báo Hà Nam  

- Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền kế hoạch, hướng dẫn, các yêu cầu về 

quản lý, giám sát, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà để các cấp, các 

ngành, toàn thể người dân biết, hiểu, thực hiện đúng và hiệu quả.  

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh 

triển khai và hướng dẫn ứng dụng, cài đặt phần mềm giám sát thường xuyên trên 

điện thoại di động.  

7. Sở Giao thông vận tải  

Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo doanh nghiệp vận tải tham 

gia, phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn bố trí xe, phương tiện vận chuyển 

cấp cứu phù hợp để đưa đón người bệnh COVID-19 đang điều trị tại nhà cần 

nhập viện khi vượt quá khả năng huy động của Ngành y tế. 

8. Các sở, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh: Chủ động 

phối hợp tuyên truyền, triển khai các nội dung của Kế hoạch thuộc chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền, góp phần chăm sóc người nhiễm COVID-19 an toàn, 

hiệu quả và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 

Kế hoạch nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện chủ động 

phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và báo 

cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế) các nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời xem 

xét, giải quyết./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- BCĐPC dịch COVID-19 tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Báo HN,  

TT Báo ND tại HN, TTXVN tại HN; 

- VPUB: LĐVP, KGVX, các CV; 

- Lưu: VT, KGVX (Thanh). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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