
UBND TỈNH SƠN LA 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH BỆNH  

COVID- 19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 30/CV- BCĐ Sơn La, ngày 17 tháng  7  năm 2021 

V/v điều chỉnh thời gian cách ly y tế 
tập trung trong phòng, chống dịch 

Covid-19 

 

 

      Kính gửi:  

   - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị  bệnh nhân 

COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 tỉnh Sơn La điều chỉnh 

thời gian cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 như sau: 

 1. Điều chỉnh giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối 

tượng thuộc diện cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh, đồng thời phải thực hiện xét 

nghiệm ít nhất 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly 

y tế tập trung. 

 2. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo và thực hiện 

xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian theo dõi sức khỏe tại 

nhà/nơi lưu trú. Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi, 

giám sát y tế sau cách ly đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra 

cộng đồng. 

Yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                          KT. TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 
- Lưu: VT, NVYD. 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Trần Đắc Thắng 
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