
 

 

Kính gửi:  

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

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế. 

 

Để đảm bảo công tác giám sát, phòng chống dịch Covid-19 được kịp thời, 

hiệu quả, đáp ứng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay trên địa 

bàn tỉnh; đồng thời, nhằm thống nhất cách tính số ca mắc COVID-19 cộng đồng 

tại địa bàn tỉnh để áp dụng vào các tiêu chí đánh giá, phân loại cấp độ dịch theo 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh hướng dẫn tạm thời cách xác định ca mắc COVID-

19 trong cộng đồng tại địa bàn tỉnh, như sau: 

1. Xác định ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 

Ca mắc COVID-19 được xác định là ca mắc cộng đồng tại địa bàn tỉnh khi 

điều tra dịch tễ xác định ca mắc này có nguồn lây nhiễm tại địa bàn tỉnh và chưa 

được cách ly kịp thời. 

2. Các trường hợp mắc COVID-19 không ghi nhận là ca bệnh cộng đồng 

gồm:  

(a) Các trường hợp từ ngoài tỉnh về địa bàn tỉnh dương tính (+) với SARS-

CoV-2 được điều tra dịch tễ xác định mắc do nguồn lây từ ngoài tỉnh (ca xâm 

nhập).  

 (b) Các trường hợp được cách ly tại nhà/tự theo dõi sức khỏe tại nhà, có 

kết quả xét nghiệm từ lần thứ 2 trở đi dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

 (c) Các trường hợp trong bệnh viện, khu cách ly tập trung, khu vực phong 

tỏa, khu cách ly điều trị có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2.  

 (d) Các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn tỉnh được cách ly và xét 

nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2.  

3. Hướng dẫn sẽ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện phù hợp 

với các quy định của Trung ương và thực tiễn; được áp dụng từ 00 giờ 00, ngày 

12/01/2022. 

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai và thực hiện./. 
Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 
- Như trên (t/hiện); 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Tạc Văn Nam 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                
   

Số:                /CV-BCĐ 

V/v Hướng dẫn tạm thời xác định ca 

mắc COVID-19 trong cộng đồng 
 

         Bắc Kạn, ngày          tháng         năm 2022 
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