
Tạm thời cách ly F0 ở buồng 
cách ly hoặc khu vực cách ly 
của đơn vị và liên hệ ngay cơ 
quan y tế của địa phương để 
được hỗ trợ:

+ Nếu F0 có dấu hiệu suy hô hấp 
(thở nhanh, khó thở hoặc Sp02 
<96%): cho thở oxy, liên hệ và 
chuyển F0 đến bệnh viện có 
khoa/đơn vị COVID19 trên địa bàn, 
hoặc chuyển bệnh viện dã chiến 
COVID-19 gần nhất. 
+ Đối với đơn vị có cơ sở cách ly 
điều trị, sử dụng một liều thuốc 
kháng đông theo phác đồ điều trị 
của Bộ Y tế trước khi chuyển bệnh

+ Đối với các đơn vị có cơ sở cách ly 
tập trung: nhập thông tin F0 vào 
ứng dụng “Hệ thống Quản lý người 
cách ly và người bệnh COVID-19” 
(tài khoản do Sở Y tế cung cấp)
+ Đối với đơn vị không có cơ sở 
cách ly tập trung: báo cáo danh 
sách F0 về trung tâm y tế quận, 
huyện nơi doanh nghiệp hoạt động 
để nhập dữ liệu vào ứng dụng “Hệ 
thống Quản lý người cách ly và 
người bệnh COVID-19”
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+ Tạm ngưng hoạt động khu vực 
xảy ra F0 để vệ sinh khử khuẩn, xét 
nghiệm cho tất cả F1 (theo quy mô 
ổ dịch)
+ Xác định F1 và xét nghiệm bằng 
xét nghiệm nhanh kháng nguyên 
(mẫu gộp không quá 3 người)

Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có 
triệu chứng nhẹ: Tư vấn và hướng dẫn 
F0 tự đánh giá mức đạt các tiêu chí cách 
ly tại nhà: 

Nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà: chuyển 
thông tin F0 đến Trung tâm Y tế quận, huyện 
nơi F0 cư trú để tiếp nhận chăm sóc, quản lý 

Nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà: F0 
tự đề nghị địa điểm cách ly phù hợp

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh khác: 
liên hệ trạm y tế phường, xã, thị trấn

Đối với khu, cụm công nghiệp: liên hệ trạm 
y tế lưu động đặt tại khu, cụm công nghiệp 
(nếu có) hoặc trung tâm y tế quận, huyện 
nơi đơn vị hoạt động.

+ Cơ sở sản xuất có > 80% người lao động 
tiêm chủng đầy đủ: tất cả F1 được tiếp tục 
lao động, xét nghiệm lại vào ngày 3, 7 và 
tiếp tục mỗi 7 ngày cho đến khi không 
còn phát hiện F0

+ Cơ sở sản xuất có < 80% người lao động 
tiêm chủng đầy đủ: Đối với F1 chưa được 
tiêm vắc xin đầy đủ: cách ly 14 ngày tại 
nhà hoặc tại cơ sở cách ly, xét nghiệm lại 
vào ngày thứ 14
Đối với F1 đã tiêm vắc xin đầy đủ: xử lý 
như trường hợp F1 của cơ sở sản xuất có > 
80% người lao động đã tiêm đủ vắc-xin

Quy trình xử lý khi phát hiện người nhiễm COVID-19 
tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh


