SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 459 /KSBT-SKMT&YTTH

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2022

V/v hướng dẫn công tác phòng, chống
dịch COVID-19 trong trường học

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
Căn cứ Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về
việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19;
Căn cứ Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc
cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần;
Căn cứ Công văn số 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực
tiếp,
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng
Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chỉ đạo triển khai
thực hiện quy trình xử trí khi phát hiện trường hợp F0 trong cơ sở giáo dục theo
quy định tại Công văn số 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế. Trong đó,
cần lưu ý một số nội dung sau:
1. Thời gian cách ly người tiếp xúc gần (F1)
- Khi phát hiện trường hợp F0, các cơ sở giáo dục nhanh chóng phối hợp
cơ quan y tế địa phương điều tra dịch tễ, truy vết xác định các trường hợp F1 do
tiếp xúc gần với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0: được tính từ 2 ngày trước
khi khởi phát (đối với F0 không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính
từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính cho đến
khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT≥30).
- Đối với học sinh, giáo viên được xác định là F1 và đã tiêm đủ ít nhất 02
liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14
ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm
được xác định là F1: Thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 05
ngày và xét nghiệm (RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) ngày thứ 5. Nếu kết
quả xét nghiệm âm tính thì được đi học trực tiếp trở lại, tiếp tục theo dõi sức
khỏe trong 05 ngày tiếp theo và thực hiện Thông điệp 5K.
- Đối với học sinh, giáo viên là F1 và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều
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vắc xin phòng COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07
ngày và xét nghiệm (RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) ngày thứ 7. Nếu kết
quả xét nghiệm âm tính thì được đi học trực tiếp trở lại, tiếp tục theo dõi sức
khỏe trong 03 ngày tiếp theo và thực hiện Thông điệp 5K.
- Riêng đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ: Nếu trong lớp học có 01
trường hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2
thì cho toàn bộ trẻ trong lớp đó cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07
ngày và xét nghiệm (RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) ngày thứ 7. Nếu kết
quả xét nghiệm âm tính thì được đi học trực tiếp trở lại, tiếp tục theo dõi sức
khỏe trong 03 ngày tiếp theo.
2. Đối với các cơ sở giáo dục chuẩn bị trở lại dạy học trực tiếp, yêu cầu cơ
sở giáo dục không bắt buộc học sinh xét nghiệm trước khi trở lại trường, chỉ
xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ (sốt, ho, khó thở, ... hoặc có triệu
chứng nghi ngờ khác) hoặc có tiền sử tiếp xúc với F0.
Trân trọng./.
(Gửi kèm các công văn số: 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021, 762/BYT-DP
ngày 21/02/2022, 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế).
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên (VBĐT);
- Sở Y tế (VBĐT, để báo cáo);
- TTYT huyện, Tx, Tp (VBĐT);
- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT);
- K/P: PCBTN, KHNV, TTGDSK (VBĐT);
- Lưu: VT, khoa SKMT&YTTH.

Huỳnh Văn Dõng

