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Kính gửi: 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Các Cục thuộc Bộ; 

- Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; 

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể; 

- Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; 

- Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin; 

- Các Ban Quản lý dự án; 

- Báo Giao thông; 

- Tạp chí Giao thông vận tải; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. 

 

Theo Bộ Y tế, hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao về độ bao 

phủ vắc-xin phòng Covid-19 cho người trong độ tuổi tiêm chủng. Nhiều người 

thuộc trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (gọi là F1) đã được tiêm đủ 

liều vắc-xin hoặc đã được điều trị khỏi bệnh Covid-19. Để kịp thời điều chỉnh các 

biện pháp đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Công 

văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế, Bộ GTVT yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Xác định người tiếp xúc gần với ca bệnh khi có F0 xuất hiện tại đơn vị 

(theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 

ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19): 

1.1. Ca bệnh xác định (F0) 

Là người có xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 qua phát hiện 

vật liệu di truyền của vi rút được thực hiện bởi các cơ sở xét nghiệm do Bộ Y tế 

cho phép khẳng định.  

1.2. Người tiếp xúc gần (F1) 

Là người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian kín 

tại nơi lưu trú, làm việc, cùng phân xưởng, học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí… 

hoặc trong cùng khoang trên phương tiện vận chuyển với F0 trong thời kỳ lây 

truyền của F0, cụ thể như sau: 
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- Đối với F0 có triệu chứng: Trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi 

khởi phát của F0 cho đến khi F0 được cách ly y tế. Thời điểm khởi phát của ca 

bệnh được tính là ngày có triệu chứng bất thường về sức khỏe đầu tiên mà bệnh 

nhân cảm nhận được, có thể là một trong các triệu chứng sau: mệt mỏi; chán ăn; 

đau người; gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; ho; đau 

họng... 

- Đối với F0 không có triệu chứng: 

+ Nếu F0 đã xác định được nguồn lây: Trong khoảng thời gian từ khi F0 

tiếp xúc lần đầu với nguồn lây cho đến khi F0 được cách ly y tế. 

+ Nếu F0 chưa xác định được nguồn lây: Trong khoảng thời gian 14 ngày 

trước khi F0 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính cho đến khi F0 

được cách ly y tế. 

* Một số nhóm người tiếp xúc gần thường gặp gồm: 

- Người sống trong cùng hộ gia đình, cùng nhà, cùng phòng. 

- Người trực tiếp chăm sóc, đến thăm hoặc người điều trị cùng phòng với 

ca bệnh xác định. 

- Người cùng nhóm làm việc hoặc cùng phòng làm việc. 

- Người cùng nhóm có tiếp xúc với ca bệnh: nhóm du lịch, công tác, vui 

chơi,buổi liên hoan, cuộc họp, lớp học, cùng nhóm sinh hoạt tôn giáo, cùng nhóm 

sinh hoạt các câu lạc bộ, trên cùng một phương tiện giao thông,... 

1.3. Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) 

Là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ 

khi F1 có khả năng lây nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế. 

2. Hướng dẫn cách ly, phòng chống dịch với cán bộ, nhân viên, người lao 

động của đơn vị khi được xác định là F1: 

2.1. Những người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên 

Sổ sức khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin của cơ quan có 

thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 

tháng, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được 

xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19) thực 

hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi 

lưu trú) và tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo. 

2.2. Yêu cầu, những trường hợp F1 phải thông báo với y tế địa phương nơi 

cư trú, tuân thủ “5K”. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: Ho, sốt, khó 

thở, đau rát họng, mất vị giác... phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi 

và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 2 lần (lần 1 khi bắt đầu thực 

hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7). 
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3. Các trường hợp xác định là F2 được cách ly tại nhà trong khi chờ kết quả 

xét nghiệm Real time RT-PCR của F1: 

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 dương tính với 

SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1. 

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 và của F2 (nếu 

có) đều âm tính với SARS-CoV-2, F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp 

tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc 

bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan y tế. 

Đề nghị các đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản 

lý, giám sát cách ly bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát thường 

xuyên việc thực hiện. 

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Bộ; 

- Cổng TTĐT Bộ (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CYT (Thu). 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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