
  

 
 
  

QUY TRÌNH XỬ LÝ 
KHI PHÁT HIỆN CA NGHI NHIỄM COVID (F0) TẠI TRƯỜNG 

CA NGHI NHIỄM 

Có triệu chứng giống nhiễm Covid (ho, sốt,...) 

Giáo viên cho lớp ngồi tại chỗ, thông báo 

cho Tổ PUN (Bs. Lan, Bs.Vân, Bs. Oanh)* 

PUN cử người dẫn sinh viên nghi nhiễm xuống sân trường 
(bằng thang bộ) 

Bác sĩ  làm XN nhanh cho ca nghi nhiễm 

DƯƠNG TÍNH ÂM TÍNH 

- Lớp vẫn học bình thường 
- Ca nghi nhiễm: Về nhà, theo dõi sức khoẻ. Chỉ quay lại 

trường khi không còn triệu chứng và có KQXN nhanh âm 
tính  

Đánh giá F0 

Nặng Ổn định Điền Mẫu khai báo F0/ F1 

Truy vết F1 Cho về nhà tự cách ly  Chuyển đến 

bệnh viện Khử khuẩn ngay phòng học và những khu vực sinh viên đã tiếp xúc 

Danh sách F1 (**) 

Test nhanh (có 

thể làm mẫu gộp) 

F0 Thông báo đến Trạm Y tế nơi 
mình ở để được tư vấn và cập 
nhật tình hình SK cho Tổ PUN. Chỉ 
đi học lại khi có KQXN nhanh âm 
tính hoặc giấy XN hoàn thành cách 
ly của địa phương 

Âm tính trường hợp 1 (***) Âm tính trường hợp 2 (***) 

Cách ly tại nhà 5 ngày và đi học lại nếu 
KQXN nhanh âm tính. 

Cách ly tại nhà 7 ngày và đi học lại 
nếu KQXN nhanh âm tính 

(*) Bs. Lan 0906792510, Bs.Vân 0963249159, Bs. Oanh 0909029939 

(**) Việc xác định F1 thực hiện theo CV số 11042/BYT-DP ngày 

29/12/2021 của Bộ Y tế 

(***) Theo CV số 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ T tế. Xem 

thêm tại trang sau. 

- Thông báo ngay cho các bác s ĩ  Tổ  PUN và tự di chuyển 
đến phòng cách ly tại các cơ sở. Tuân thủ 5K trong quá 
trình di chuyển. 
- KHÔNG SỬ DỤNG THANG MÁY - CHỈ DI CHUYỂN BẰNG 
CẦU THANG BỘ. 

Nếu ca nghi nhiễm là giáo viên, nhân viên trường: 

Thông báo cho lớp ngồi tại chỗ, xác định 
F1. Sau đó tạm nghỉ ca học đó để khử 

khuẩn toàn bộ phòng học 

Phòng cách ly 
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LƯU Ý: 

TRƯỜNG HỢP 1: F1 đã tiêm đủ liều (2 mũi) vắc xin COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19:  
Cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà 5 ngày. Xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 5. Nếu kết 
quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì được đi học trực tiếp trở lại.  

TRƯỜNG HỢP 2: F1 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin COVID-19: 
Cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 7. Nếu kết 
quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì được đi học trực tiếp trở lại.  
 

Kết quả xét nghiệm (KQXN) nhanh SARS-CoV-2 chỉ được công nhận trong các trường hợp sau:  
-  Có giấy xác nhận của cơ  sở y tế 
-  Được thực hiện dưới  sự giám sát trực tiếp hoặc online của bác s ĩ Tổ PUN. 
- Do chính các bác s ĩ Tổ PUN thực hiện.  

Trường hợp phát hiện nhiều ca F0 trong trường : Áp dụng quy trình xử lý F0 theo từng lớp học  

TÌNH HUỐNG QUY MÔ XÉT NGHIỆM 


