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CÔNG ĐIỆN 

Về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc 

cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9 

       BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA ĐIỆN:  

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

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

 Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức 

tạp, liên tục ghi nhận các biến chủng của vi rút SARS-CoV-2, tiếp tục gia tăng về người 

mắc và người tử vong; do đó nguy cơ dịch xâm nhập rất cao từ những người nhập cảnh 

và có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng            

Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; Ban Chỉ đạo   

Quốc gia điện và đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và 

quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. 

 2. Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc        

cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9, cụ thể: 

 - Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly          

tập trung theo quy định từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly     

tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-

CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu,        

ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. 

 - Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày 

xuống còn 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).  

 Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương 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 Đ/c Thứ trưởng; 

- VP TW Đảng, VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VPCP; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh, thành phố; 

- Các Viện VSDT, Viện Pasteur; 

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

- CDC các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, DP. 
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Đỗ Xuân Tuyên 

THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 

HỎA TỐC 
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