
QUY CHẾ
Phối hợp hoạt động trong việc quản lý, 

tổ chức chăm sóc F0 tại nhà trên địa bàn 

quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế



ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động chăm sóc

và quản lý F0 cách ly tại nhà và tại Cơ sở thu dung, điều trị

COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

2. Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà trong quy chế này

bao gồm các loại hình sau: Trạm y tế xã, Trạm y tế lưu động,

Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.
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TRÁCH NHIỆM CỦA SYT
1. Xây dựng và triển khai quy trình chăm sóc và quản lý F0 tại nhà và kiểm tra, giám sát sự tuân thủ hướng

dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19.

2. Căn cứ vào tình hình số ca mắc mới tại các địa phương để bổ sung số TYT lưu động. Căn cứ vào tình hình

nhân lực của các TYT xã để quyết định biệt phái nhân sự từ các cơ sở y tế công lập đến tăng cường tại các

TYT.

3. Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc điều trị COVID-19 cho các trường hợp người F0 chăm sóc tại nhà. Kiểm

tra, giám sát việc sử dụng thuốc.

4. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông duy trì Tổng đài “1022”, nhánh số “3” (do Hội Y học TP.HCM phụ

trách) và nhánh số “4” (do mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” phụ trách) để tư vấn, hướng dẫn tự chăm sóc

và theo dõi sức khỏe tại nhà cho người F0, sàng lọc các trường hợp có dấu hiệu nguy cơ để kết nối với

Trạm y tế, Tổ phản ứng nhanh, Trung tâm Cấp cứu 115 nhằm kịp thời cấp cứu và điều trị.

5. Phối hợp với Bộ Tư lệnh TP, BCĐ PCD cấp huyện để bổ sung nhân lực cho TYT lưu động và tổ chức đào

tạo, tập huấn kiến thức, kĩ năng căn bản về chăm sóc F0 tại nhà.

6. Công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế chuyên tiếp nhận các phản ánh của người dân về

công tác chăm sóc và quản lý F0 trên địa bàn thành phố.

7. Xác định ngưỡng năng lực chăm sóc và điều trị F0 tại nhà, kịp thời báo cáo và tham mưu BCĐ PCD Thành

phố triển khai các giải pháp phù hợp khi số trường hợp F0 dự báo sắp vượt ngưỡng.



TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CẤP HUYỆN
1. Chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện chăm sóc và quản lý F0 tại nhà trên địa bàn. Kiểm tra,

giám sát việc tuân thủ quy trình chăm sóc F0 tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế.

2. Có kế hoạch chọn các địa điểm, nhân sự sẵn sàng cho các TYT lưu động và tổ chăm sóc người
nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các TYT và TYT lưu động
để đáp ứng khi có dịch xảy ra, sẵn sàng kích hoạt trong vòng 24 giờ. Ban hành Quyết định thành
lập TYT lưu động.

3. Huy động nguồn nhân lực tham gia các Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà tương ứng
với các kịch bản theo cấp độ dịch, ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ. Chủ động đề xuất Sở
Y tế tăng cường nhân lực hỗ trợ cho các TYT lưu động.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã củng cố và kiện toàn Tổ phản ứng nhanh để sẵn sàng sơ cấp
cứu các trường hợp F0 có diễn biến nặng và vận chuyển đến các bệnh viện kịp thời.

5. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động
đến từng người dân đang sinh sống trên địa bàn để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của
người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

6. Huy động tình nguyện viên, bao gồm cả y tế tư nhân, các tổ chức và cá nhân thiện nguyện,…
tham gia công tác chăm sóc F0 tại nhà.

7. Công khai số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban nhân dân cấp huyện để tiếp nhận phản ánh
của người dân về công tác chăm sóc và quản lý F0 trên địa bàn.



TRÁCH NHIỆM CỦA TTYT CẤP HUYỆN
1. Phổ biến, hướng dẫn tới các TYT và TYT lưu động về hướng dẫn chăm sóc và quản lý F0 tại nhà theo

hướng dẫn của Sở Y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ tại các TYT và TYT lưu động .

2. Hướng dẫn TYT và TYT lưu động triển khai nhập đầy đủ thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý người
cách ly và người bệnh COVID-19.

3. Giữ mối liên hệ và phối hợp với mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, tổ chức tư vấn từ xa của Hội Y học Thành
phố Hồ Chí Minh khi có trường hợp F0 trở nặng cần can thiệp.

4. Chủ động nắm bắt tình hình F0 trên địa bàn để xây dựng kế hoạch dự trù cung ứng thuốc, vật tư tiêu hao,
sinh phẩm xét nghiệm cho công tác chăm sóc, điều trị F0 tại nhà đến các TYT.

5. Phối hợp với Phòng Y tế cấp huyện kịp thời tham mưu cho BCĐ PCD cấp huyện để bổ sung các TYT lưu
động nhằm đảm bảo công tác chăm sóc điều trị F0 tại nhà.

6. Tham mưu BCĐ PCD cấp huyện bổ sung hoặc điều phối nhân sự giữa các xã để đảm bảo nguồn lực chăm
sóc F0 tại nhà. Trong trường hợp vượt quá khả năng huy động nhân sự y tế của địa phương thì đề xuất Sở
Y tế hỗ trợ nhân sự từ lực lượng dự bị của ngành y tế.

7. Tiếp nhận lực lượng dự bị từ các bệnh viện do Sở Y tế điều phối để kịp thời phân phối đến các xã có số F0
tăng cao; kết nối các Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, các tổ chức thiện nguyện (nếu có) để
hỗ trợ TYT xã chăm sóc, quản lý F0 tại nhà.

8. Giám sát triển khai các hoạt động chăm sóc và quản lý F0 trên địa bàn; giám sát việc cấp phát thuốc của các
Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà.



TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CẤP XÃ
1.Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy trình xử lý F0 tại cộng đồng, tại cơ sở sản xuất, kinh

doanh trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Y tế, tăng cường kiểm tra, giám sát các bộ phận liên

quan trong việc triển khai các hoạt động, giám sát sự tuân thủ cách ly tại nhà của F0.

2.Cử nhân sự hỗ trợ cho Trạm y tế xã để trực điện thoại, tiếp nhận danh sách người F0 do các nơi

chuyển đến hoặc người dân khai báo sau khi tự thực hiện xét nghiệm COVID-19 và có kết quả

dương tính; nhập thông tin vào hệ thống phần mềm, chuyển thông tin trên phần mềm cho các Cơ

sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà để chăm sóc, quản lý.

3.Ban hành Quyết định thành lập Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng để hỗ trợ

TYT xã, TYT lưu động chăm sóc và quản lý F0 cách ly tại nhà khi dịch bệnh bùng phát ở mức độ 3,

4. Phân công nhân sự làm Tổ trưởng Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

4.Bố trí trụ sở làm việc cho TYT lưu động; hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển

cho TYT lưu động hoạt động. Trường hợp khó khăn về địa điểm, có thể bố trí 2 TYT lưu động ở

cùng 1 cơ sở.

5.Căn cứ tình hình số ca mắc mới trên địa bàn, chủ động đề xuất BCĐ PCD cấp huyện bổ sung

TYT lưu động để đảm bảo nguồn lực quản lý, chăm sóc F0 tại nhà.

6.Đảm bảo các công tác hậu cần: máy tính kết nối internet, điện thoại, hỗ trợ ăn uống và bố trí nơi

nghỉ ngơi cho nhân viên công tác tại các TYT lưu động.



TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CẤP XÃ

7. Củng cố và kiện toàn Tổ phản ứng nhanh cấp xã để tiếp nhận sơ cấp cứu và chuyển tuyến kịp
thời các trường hợp F0 có diễn biến nặng đến các bệnh viện.

8. Tăng cường tuyên truyền các thông điệp phòng, chống dịch; truyền thông, giáo dục sức khỏe
sâu rộng đến từng người dân đang sinh sống trên địa bàn bằng nhiều hình thức, phương tiện.

9. Công khai rộng rãi các số điện thoại đường dây nóng phụ trách: (1) tiếp nhận danh sách F0 trên
địa bàn, (2) tư vấn, khám chữa bệnh tại nhà, (3) Tổ phản ứng nhanh cấp xã.

10.Ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà và cấp giấy xác nhận hoàn thành
thời gian cách ly tập trung theo quy định. Giám sát sự tuân thủ phòng, kiểm soát lây nhiễm, điều
kiện cách ly của các F0 cách ly tại nhà.

11.Quan tâm, hỗ trợ đến vấn đề an sinh, cuộc sống của người F0 cách ly tại nhà nhằm tạo điều
kiện tốt nhất cho hộ gia đình có F0 tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình
cách ly tại nhà.

12.Chủ động nắm bắt và lập danh sách các hộ gia đình có đối tượng thuộc nhóm có nguy cơ
(người cao tuổi, có bệnh nền, béo phì, có thai,…) để có kế hoạch bảo vệ, chăm sóc phù hợp.

13.Công khai số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban nhân dân cấp huyện để tiếp nhận phản
ánh của người dân về công tác chăm sóc và quản lý F0 trên địa bàn.



TRÁCH NHIỆM CỦA TYT CẤP XÃ

1.Sẵn sàng tiếp nhận, cập nhật danh sách người F0 trên địa bàn xã. Chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách F0

từ nhiều nguồn khác nhau.

2.Phối hợp lập hồ sơ điều trị tại nhà cho các trường hợp F0 được chăm sóc tại nhà do TYT xã và các TYT lưu

động đảm trách.

3.Chịu trách nhiệm phân bổ số lượng F0 đến các TYT lưu động trên cùng địa bàn để chăm sóc, quản lý. Sẵn

sàng chia sẻ thuốc, phương tiện phòng hộ, sinh phẩm xét nghiệm đến các TYT lưu động.

4.Thường xuyên liên lạc với Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng để hỗ trợ và đảm bảo hoạt

động chăm sóc F0 theo đúng quy định.

5.Khi gặp khó khăn trong công tác chăm sóc F0 tại nhà, chủ động báo cáo BCĐ PCD cấp xã và TTYT cấp

huyện để được hỗ trợ.

6.Chịu trách nhiệm chính trong tham mưu BCĐ PCD cấp xã để ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly

y tế tại nhà và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

7.Rà soát, cập nhật danh sách, số điện thoại liên lạc của các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ (người

cao tuổi, có bệnh nền, béo phì, có thai…) để có kế hoạch bảo vệ, chăm sóc phù hợp

8.Công bố số điện thoại của TYT xã và các TYT lưu động để người dân biết và gọi khi cần hỗ trợ.



TRÁCH NHIỆM CỦA TYT LƯU ĐỘNG VÀ TỔ CHĂM SÓC 

NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG

1. TYT lưu động phải có 01 bác sĩ, 01-02 điều dưỡng do Sở Y tế điều động và ít nhất 03
nhân sự (không phải y tế) do địa phương điều động. Mỗi TYT lưu động quản lý 50-100
hộ có F0.

2. Trong vòng 24 giờ sau khi nhận được danh sách F0 từ TYT xã, TYT lưu động phải tiếp
cận hộ gia đình có F0 để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà. Trong trường hợp F0 đủ
điều kiện cách ly tại nhà, phát tờ rơi hướng dẫn F0 tuân thủ các điều kiện cách ly tại
nhà; hướng dẫn F0 tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe; cấp ngay thuốc điều trị COVID-
19.

3. Theo dõi sức khỏe F0 mỗi ngày, cập nhật diễn tiến vào phần mềm quản lý; tùy theo diễn
tiến bệnh có thể cấp phát bổ sung thuốc điều trị theo phác đồ. Luôn sẵn sàng tiếp nhận
thông tin của người F0 để tư vấn hoặc khám chữa bệnh tại nhà trong trường hợp cần
can thiệp y tế hoặc không liên hệ được.

4. Khi F0 có các dấu hiệu chuyển nặng, hướng dẫn, xử trí cấp cứu cho người bệnh, đồng
thời liên hệ Tổ phản ứng nhanh cấp xã, cấp huyện để được hỗ trợ xử trí cấp cứu và
chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất.



TRÁCH NHIỆM CỦA TYT LƯU ĐỘNG VÀ TỔ CHĂM SÓC 

NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG

5. Thực hiện xét nghiệm tại nhà F0 theo quy định để chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly.

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, lập danh sách để chuyển BCĐ PCD cấp xã cấp giấy

xác nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định.

6. Tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 và tuân thủ quy chế làm việc của

địa phương.

7. Giữ mối liên hệ tốt với các nhân viên khác do BCĐ PCD xã cử đến. Khi gặp khó khăn

liên hệ TTYT cấp huyện hoặc TYT xã trên cùng địa bàn để được hỗ trợ. Trường hợp cần

thiết có thể liên hệ Sở Y tế để báo cáo.

8. Bàn giao hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh, tài liệu chuyên môn liên quan đến quá trình

chăm sóc F0 tại nhà cho TYT xã sau khi kết thúc điều trị.




