
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TNH BA RIA-VUNG  TAU Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

S: 0"/KHUBND Ba Rja - Vi2ng Tàu, ngày  O  tháng4—nám 2021 

KE HOACH 
"ThIch irng an toàn, linh hot, kim soát hiu qua djch COVID-19" 

trên dla  bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

Can cü Nghj quyt s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa Chinh phü ban hành Quy 

djnh ttm thôi "ThIch üng an toàn, linh ho.t, kim soát hiu qua djch COVID-19"; 

Quyt djnh s 4800/QD-BYT ngày 12/10/202 1 cüa Bt Y tê ban hành Hising dan ttm 

thai v chuyên mon y th thirc hin Nghj quyt s 128/NQ-CP ngày 11/10/202 1 cüa 
ChInh phü. 

Thrc hin chi do cüa Ban Thung v1i Tinh üy tai  Thông báo k& 1un so 837-

TB/TU ngày 01/12/2021 v cong tác phông, chng djch COVID-19 trên dja bàn tinh 

tai cuc h9p ngày 30/11/202 1; 

Can cir tInh hInh djch bênh trên dija bàn tinh, TiJy ban nhân dan tinh ban hành K 

hoach ThIch mg an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua djch COVID- 19 vth các ni 

dung nhu sau: 

I. MJC TIEU 

1. Mçic tiêu chung 

Bâo v t& nht sirc khOe, tInh ming cüa ngithi dan; han  ch dn mic thâp nhât 

các ca rnc, ca chuyn bnh nng, tü vong do COVID-19; khOi phiic và phát trin kinh 

- xã hôi, bão dam an ninh, trât tu an toàn xã hi; thirc hin miic tiêu kép, phn du 

dira toàn tinh chuyn sang trng thai bInh thung mi s&m nht có th. 

2. Muc tiêu ci th kim soát hiu qua djch COVID-19 

- S mc mâi tai  cong dng/100.000 dân/tutn <50. 

- S tü vong/tng s mc mi <2%. 

- Tiêm vAc xin: 

+ Dn ngày 3 1/12/2021, thj thiu 90% nguii tir 50 tui trâ len duqc tiêm dU 02 

1iu; ti thiu 95% ngi.thi tir 18 tui trâ len duqc tiêm It nht 01 1iu. 

+ Tiêm vc xin sóm nht, nhanh nht cho trê tlr 12 dn dithi 18 tui theo 1 trInh 

tiir lira tuM cao dn thp và theo tin d cung img vc xin cüa B Y t. 
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II. QUAN DIEM 

1. Bâo dam miic tiêu kép nhi.rng dt sirc khóe, tInh mang nguôi dan len trên ht, 
trithc hêt; các giâi pháp phông, chng dch phâi dira trên cc si khoa hçc, phü hçip vi 
thirc tin và diu kin cüa dja phuang; dam bào ngrni dan duçc bào v t& nht truâc 
djch bnh, duçc tip cn djch vi,i y t sóm nht, nhanh nht, ngay tir co' si nhung không 
gay ách tc cho hni thông, san xu.t. 

2. Tang cung sr lãnh dao, chi dao  cüa Dàng; huy dng cã h thng chinh trj; d 
cao trách nhim cüa các cp üy Dâng, chInh quyn, trách nhim nguñ dirng du trong 
phông, chng dich, thrc hin miic tiêu kép; bâo dam sir lành do, chi dao  thng nht 
tü Tinh dn Co sô, dng thi phát huy tinh chü dng, sang tao  cüa chInh quyn các cp, 
nht là cp Co Si. 

3. Trong phông, chng djch phâi 1y phông djch là Co bàn, lâu dài; y t là hrc 
luçing nông c& cüng vii các lirc 1uçing quân dci, cong an,...; huy dng su tham gia cüa 
tt cá các luc luong, các tng lrp trong xã hi. Phát huy vai trô cüa ngui dan, doanh 
nghip là trung tam, là chü th trong phông, chng djch, trong san xut, kinh doanh, 
sinh hoat an toàn. 

4. Các giài pháp thIch 1mg an toàn, linh boat, kim soát hiu qua djch COVID-19 
phâi ducic thirc hin dIrt khoát, kjp thii, quy& lit; dam báo hài boa giüa các giài pháp 
chuyên mon y t vfii các giâi pháp hành chInh, kinh t - xà hi. Các giài pháp y t phâi 
dng b giU'a cách ly vói xét nghim, diu trj, vc xin, theo phucing châm "cách ly, xét 
nghim là then cMt, vc xin, thuc diu trj là diu kin tiên quyt". 

III. PHAN LOiI DANH GIA, xAc DNH CAP DQ DICH 

1. Phân loai cap do dlch 
- Cp 1: Nguy co thp (bInh thu&ng mdi) tuo'ng 1mg vi màu xanh. 

- Cap 2: Nguy Co trung bInh tuo'ng 1mg vlii màu yang. 

- Cp 3: Nguy co cao tuong 1mg vói màu cam. 

- Cp 4: Nguy co rt cao tuclng 1mg v&i màu dO. 

2. Phim vi dánh giá cp d!ch 
a) Quy mô dánh giá: Dánh giá tIm phm vi, quy mô nhO nhât có th (hp, khu ph; 

xä, phuOng, thj trn ...) nhm dam bão 1mb boat,  hiu qua. 

b) SIr Y tê chju trách nhim dánh giá và tham mini UBNID tinh ban hành Quyt 
djnh cOng b cp d djch trên dja bàn tinh hang tu.n theo quy djnh Bt Y th. 

c) ThIn gian dánh giá: 

- Cap nhât dánh giá hang tUtn theo kt qua cong bô cp d djch (tIm thIr hai dn 
chü nht hang tun). 
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- Trithng hop có dja phuong tang hoc giãm cp d djch không cüng th?i diem 
cong b djnh ks', Sâ Y t tham muu UBND tinh cong b6 ngay ti thai dim tang hotc 
giãm cp d djch. 

3. Các tiêu chI dánh giá cp d djch 

* Các tiêu chI 

- Tiêu chI 1: T 1 ca mc mâi tai  cong dng/s dânIthñ gian. 

- Tiêu chi 2: D bao phü vc xin. 

- Tiêu chi 3: Dam bâo khã näng thu dung, diu trj cüa co s khám bnh, chia bnh 
các tuyên. 

* Yêu câu vâi các tiêu chI: 

3.1. Tiêu c/ill: S ca maC mOi ti cong dng/100.000 ngui/tun'. 

So ca mtc mi tai  cong dng/100.000 ngiRii/tun (ca m mOi) ducic dánh giá 
theo huó'ng dn Cüa TO chüC Y t th gith. 

3.2. Tiêu c/il 2: T 1 ngui tr 18 tui tth len duC tiêm It nht 01 1iu VàC xin 
phông COVID-192. 

a) TS'  1 nguô'i tr 18 tu& tth len duqc tiêm It nht 1 lieu VàC xin phông COVID-
19 phân theo 02 mic (?70% nguôi tir 18 tuôi trâ len dUqC tiêm It nhât 1 lieu va xin; 
<70% nguii ttr 18 tui trc len duc tiêm It nht 1 lieu va xin). 

b) Dn ngày 3 1/12/2021, ti thiu 80% ngiRii tü 50 tui tri len duciC tiêm dü 1iu 
VäC xin phông COVID-19. 

* Phân loai cp d djch theo Nghj quy& s 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 näm 
2021 cüa ChInh phü theo bang sau: 

uchI2 
0-<20 20—<50 50-<150 ?150 

?70% ngi.rài tü 18 tuoi trci len dir yc tiêm 
It nht 1 1iu vc xin 

Cp 1 Cp 1 Cp 2 Cp 3 

<70% ngthi tr 18 tui trâ len duc tiêm 
It nhât 1 lieu väc xin 

Cp 1 Cp 2 Cp 3 

3.3. Tiêu ch13: Dam bão khã näng thu dung, diu trj cüa co si khám bnh, chua 
bnh Các tuyên. 

a) Sâ Y tê có k hoich thit 1p CO So thu dung, diu trj và k hoCh bào dam s 
giung hM SÜC Cap c1ru (ICU) tai  Các CO SO khám bnh, cha bnh trirC thuc (bao gm 
cã y th tu nhan), sn sang dáp irng tinh hInh djch & CáC Cap dO; trong các k hoach phâi 

ca rnc mâi ti cong dngI100.000 ngtxi/1 tun = [(S6 ca mc mài trong tudn + S ca mc rnâi cüa tun trirO'c)/(2 
x Dan so trén dia ban)] x 100.000. Ca mac mOi tti cong dong không bao gôm ca nhp cành, ca mac trong c sâ cách ly 
y té tp trung. 
2  Duçc tInh là sO ngui duc tiêm chüng trén tong dan sO cu trO trên dja bàn theo d tuôi x 100 (%). 
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xác djnh rö khã näng thu dung, diu trj hiên có và k hoach b sung (Uy ban nhân dan 
tinh phê duyt k hoach thit 1p Co s thu dung, diu trj COVID- 19 và k hoach  bão 
dam s6 giii&ng ICU tai  các co s khám bnh, chüa bnh trrc thuc tinh, thành ph (bao 
gm cã y t tu nhân) theo quy djnh tai  Quyt djnh s 41 11/QD-BYT ngày 26/8/202 1 
cüa B Y tê và Quyt djnh s 2626/QD-BYT ngày 28/5/202 1 cüa B Y ta). 

b) Các huyn, thj xã, thành ph có k hoach thi& 1p trtm y t li.ru dng, t chãm 
soc ngui nhim COVID-19 tai  cong dng và có k hoach cung cap ôxy y tê cho các 
tram y t xã, phung, thj trn (Uy ban nhân dan cp huyn phê duyt k hoach cung 
ctp ôxy y t tai  các  tram y t cp xã d dáp 1mg khi có djch xãy ra; k hoach  thit 1p 
tram y t km dng theo Quyt djnh s 4042/QD-BYT ngày 2 1/8/2021 cüa B Y t và 
to chàm soc ngui nhiêm COVID- 19 tai  cong dng theo Quyt djnh s 4349/QD-BYT 
ngày 10/9/2021 cüa B Y t; có phuong an thi& ltp tram y th km dng tai  khu, ciim 
cong nghip, kt hcp vói b phtn y t tai  co s san xut kinh doanh); duc din tip, 
sn sang dáp 1mg khi cn thit d dáp 1mg khi có djch xây ra. 

4. Diu chinh cap do dlch 

- Trung hçp khOng dat  duc Tiêu chI 3 thI khOng duc giãm cp d djch. 

- Phái tang len 1 cap d djch nêu không dat  dugc yêu cu tai  Tiêu chi 2. 

5. Can cli tInh hInh thirc tin v din bin djch, d bao phü vc xin, diu kiên thirc 
t (mitt  d dan cu, diu kin kinh t, xà hi, ...), khã näng 1mg phó, Ban Chi dao  phông 
ch6ng djch COVID- 19 các huyn, th xã, thành ph, Si Y t tham muu Uy ban nhân 
dan tinh diu chinh các tiêu chj, cp d djch cho phü hçp, dam bão quy djnh tai  Nghj 
quyêt s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa ChInh phü. 

IV. BIN PHAP AP DVNG  THEO CAP DQ 

1. Các bin pháp chuyên mon v y t 

1.1. Chuãn b  näng ltrc u'ng phó vO'i djch COVID-19 

- Xây dimng Kjch bàn và phuong an bào dam cong tác y t phiic vi phông, chng 
djch COVID-19 theo cp d djch; t chlrc trin khai khi có djch xây ra trên dja bàn. 

- Tang cung t chlrc dào tao,  tp huân nâng cao näng hrc truy vt, xét nghim, 
each ly y t và diu tn trên dia bàn. 

- Tang cu1mg khâ nàng thu dung, diêu trj và chäm soc nguñ mc COVID-19: 

+ Xây dirng k hoach  thu dung, chàm sóc, diu trj ngu?ii mc COVID-19 (FO), 
dc bit là k hoach báo dam dáp 1mg v giu1mg ICU. Cp nht s lieu và quân 12 phn 
mm báo cáo cac co s thu dung, diu trj FO. 

+ CO k hoach  bào dam khi cO djch xãy ra: các co sâ khám bnh, chra bnh tü 
tuyn huyn tth len có h thng cung cp ôxy hóa lOng, khI nén; các tram y t xa, 
phuông, thj trtn báo dam cung cp Oxy y t; cO k hoach t chlrc các tram y t km 
dng, t chäm soc FO tai  cong dông, t chlrc quàn l FO tai  nba. 
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+ T chrc Ca s khám bênh, chüa bnh vira diu trj bnh nhân thông thung vüa 
diu tn COVID-19. Bão dam t chüc phân 1ung, sang l9c các tnu?mg hçp nghi thim 
dn ca s khám bnh, chüa bnh d phát hin ca bnh, quãn 1 chtt ch, tránh lay 
nhim chéo trong Co si khám bnh, chira bnh. 

1.2. Xét nghim 

- Xét nghim các trueing hçip có mt trong các biu hin triu chirng sot, ho, mt 
mOi, dau h9ng, mt vi giác và khüu giác, khó th... 

- Tai co s san xut kinh doanh, co s kinh doanh djch vi, trung tam thuong mai, 
siêu thi, co quan, cOng s&: Tu' to chfrc xét nghim SARS-CoV-2 cho nguôi lao dng: 

+ Xét nghim khi có mt trong các biu hin triu chi1rng nhu s&, ho, mt mOi, 
dau hong, mt vj giác và khüu giác, khó th. . . hoc có yu t dch té; 

+ Xét nghim khi bat du t chirc laj san xuat; 

+ Xét nghim ngu nhiên, djnh k' ngithi lao dng có nguy co cao lay nhim 
COVID- 19. 

- Không chi djnh xét nghim di vi vic di 1i cüa ngui dan, trit các tru1ng hçp 
nghi ng?; 

- Vic thirc hin xét nghim d xü l djch: tüy thuc vào các yu to nguy Ca, 
tInh hInh djch bnh và mi1rc d cüa djch, Uy ban nhân dan cap huyn quyt djnh di 
tuçlng, dja bàn xét nghim cho phü hqp. 

- Các khu viIc each ly y t vüng (phong tOa): xét nghim Ngây 1, ngày 7, ngày 14. 

- Thirc hin xét nghim theo phuang pháp gp mu trong trung hçp xét nghim 
tam soát, sang 19c, diinh ki. 

Hithng dn chi tit cong tác xét nghim SARS-CoV-2 dInh kern tai  phi hic 4. 

1.3. Cong tác truy vet: 

- Dôi v&i các 0 dlch tti cong dông: 

+ Di vâi các dch nhó, lé té tai cong dng: BCD PCD cap xà chü dng thirc 
hin. 

+ Di vfci các djch lan, s FO thiu: BCD PCD cap huyn tang cu&ng cho tuyên 
xa. 

+ Di vai các djch dánh giá có pham vi rng, quy mô lan, có th din bin phüc 
tap: CDC tang cu?mg h trq, phOi hçip. 

Cách tnuy vt: theo h gia dInh; nhüng ngui tip xüc rat gan, nguy cci lay nhim 
cao. 

Phong tOa phm vi, quy mO nhO nhat có the. 
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- Di v&i các ô djch trong các co sr san xuãt kinh doanh, các khu cong nghip, 

dim cong nghip: 

+ Phân cong nhim vi, phi hçp các tuyn tucmg t11 trong cong dng, có sr tham 

gia cüa To y tê, Trtm y t hxu dng trong khu cOng nghip, cilm cOng nghip. 

+ Cách truy vt: Theo tirng day chuyn san xut, phân xuàng san xuât lien quan; 

tránh xáo trôn Fl, F2; 

+ Phong tOa phm vi, quy mô nhO nht co th. 

1.4. Cách ly y t 

- Di vOi nguô'i dnIv tir dja bàn có dch dtp d 3, cp d 4 hoc vüng cách ly y 

t& thirc hin theo Cong van so 8399/BYT-MT ngày 06/10/202 1 cüa B Y t. 

- Dé,i vOi nhung ngithi tham gia các doàn cong tác theo quyt djnh cüa cc quan 

có thm quyn: thirc hin theo Cong van s 6386/BYT-MT ngày 06/8/202 1 cüa Bô Y 

t. 

- Di vôi luc lucing tham gia h trçY cong tác phông, chng djch: thrc hin theo 

Cong van so 7316/BYT-MT ngày 03/9/202 1 cüa B Y t. 

- DM tiiçrng ngui nhp cãnh thirc hin cách ly y tê tp trung 14 ngày (triir trung 

hçrp nguii nhp cãnh vào lam vic duâi 14 ngày và các trithng hçip nhp cãnh cách ly 

theo quy dnh khác cüa Ban Chi dao  quôc gia phông, chng djch COVID-19 và cüa Bô 

Y t); ngithi nhp cãnh dã tiêm 02 müi vãc xin thI cách ly y t tp trung 7 ngày: thirc 

hin theo Cong van s 6288/BYT-MT ngày 04/08/202 1 cUa Bô Y t. 

- Di vi nguôri cao tui, nguôi có bnh nn, phi nr mang thai, phii nü mi sinh 

con (con dithi 6 tháng tui) thrc hin cách ly tai  nhà và có ngu?i chäm soc cách ly 

cüng, thirc hin theo Cong van s 5599/BYT-MT ngày 14/7/202 1 và Quyt djnh s 

4800/QD-BYT ngày 12/10/202 1 cüa B Y t. 

- Di vfd tré em diiói 16 tuôi là ngi1i Vit Nam, có tip xic gn vi truông hçp 

mac COVID-19: thirc hin theo Cong van so 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 cüa Bô 

Yt. 

- Di vi ngri tip xüc gn (F 1), ngithi di/v/qua các vüng cüa quôc gia dang có 

djch COVID-19: thirc hin theo Quyt djnh so 878/QD-BYT ngày 12/3/2020 cüa Bô 

Y th v vic ban hành Hithng dn cách ly y t ti co s& cách ly tp trung phông, chng 
dich COVID-19. 

- Di vth cách ly y tê ti nhà cho ngui tip xüc gn (F 1): thirc hin theo Cong 

van s 5599/BYT-MT ngày 14/7/202 1 cüa B Y tê. 
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1.5. Tiêm chüng vc xin phông COVID-19 

- EMy nhanh tc d tiêm vc xin phông COVID-19, uu tiên tiêm cho ngixi tü 50 
tuôi tr& len, ngi.thi Co bnh nn, phii nü có thai, ph nü mói sinh con (con duói 6 tháng 
tui), ngutYi lao dng lam vic tai  các khu, c1im cong nghip. 

- Tiêm vc xin sim nht, nhanh nhAt cho tré tr 12 dn dual 18 tu& theo 1 trInh 
tü lira tui cao dn thtp (tiêm trithc cho hra tu& tir 16 dn dui 18 tui và ha dn d 
tui) theo tin d cung irng vc xin cüa B Y t. Si Y t phi hçp vâi S Giáo diic và 
Dào tao  rà soát, 1p danh sách tiêm cho tré trong d tui di h9c tir lOp 6 dn ht lOp 12. 
Di vOi tré thuc hira tu& nay không di h9c thI phi hçp vOi chinh quyn dja phucing 
d 1p danh sách. T chOc tiêm theo hInh thüc chin djch tai  các ccl sO tiêm chüng c 
djnh, tai  dim tiêm lu'u dng và truOng h9c (do'i vó'i các dja bàn t chi2'c duçic hQc tp 
trung tgi tru'ô'ng). Tuyên truyn, v.n dng d nguOi dan dua tré tCr 12 dn duOi 18 tui 
dü diu kin tiêm chüng tIch circ tham gia tiêm chüng kjp thOi và dy dO (theo Cong 
van so 8688/BYT-DP ngày 14/10/202 1 cOa Bô Y t). 

1.6. Diu trl  ngirôi nhim 

- Thit 1p co sO thu dung, diu trj và k hoach bâo dam so giuOng hôi süc cap 
ciru (ICU) tai  các co sO khám bênh, chUa bnh tuyn huyn, tinh (bao gôm câ y tê tu 
than) sn sang dáp Ong tinh hInh djch 0 các cp d. 

- Thit 1p tram y t liru dng, t chäm soc ngu0i nhim COVID- 19 tai  cong dng 
và có k hoach  cung c.p Oxy y t cho các tram y t xã, phuOng, thj trn d dáp 1mg khi 
có dich xây ra. 

- Diu trj ngu0i nhim thrc hin theo Quy& djnh s 4689/QD-BYT ngày 
06/10/202 1 cOa Bô Y t v vic HuOng dn chn doán và diu trj COVID-19. 

- Quân l, theo dOi, diu trj nguOi nhim (FO) tai  nhà, thirc hin theo Quyt dnh 
s 403 8/QD-BYT ngày 21/8/2021 cOa Bô Y tê, HuOng dan tam  thOi ye quãn l ngu0i 
nhim COVID-19 tai nhà. 

2. Các bin pháp hành chInh 

Dja phuong can cü vào cp do dich trên dja ban d quy djnh cii the ye gi0i han so 

luçmg ngu0i tham gia, pham vi và cOng sut cOa các loai  hInh  hoat  dng và to chO'c các 
sir kin nhung khOng vuçt qua quy djnh tai  huOng dn nay ('phy lyc 1 dInh kern). 

3. Di vOi ngtrii dan 

- Luôn nêu cao tinh thn cânh giác, chO dng, linh hoat, dng viên nguOi than, gia 
dInh tr bào v, chàm soc sIre khOe và sng an toàn phông, chng djch COVID-19. 

- Thirc hin nghiêm 5K (Khtu trang - Khlr khun - Khoãng cách - Khai báo y tê - 
KhOng tii tp dông ngu0i), dc bit là. khi tham gia các hoat dng tp trung dOng ngu0i. 
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- Si:r diing các 1rng ding cong ngh thông tin (nhu: irng ding PC-Covid, üng dicing 

VNEID, 1rng diing So src khóe din tr...) d khai báo y t; quét ma QR khi dn các 
dim có dan ma, däng k tiêm chüng vc-xin, khám, chüa bnh (nu có din thoai 

thông minh). 

- Tuân thu diu kin v tiêm chüng, xét nghim, cách ly theo huó'ng dn cüa Bô 

Yt. 

- Diu trj tti nhà dM v9i nguYi nhim COVID-19: theo hithng dn cüa ngành Y 
t và quyt djnh cña Uy ban nhân dan cp xà, phñ hçip vôi diu kin thu dung, diu trj 
tai dja phucmg và diu kin an, , sinh hoat, nguyen v9ng cüa ngui nhim COVID-

19. 

4. Vic di chuyên ella ngtrôi dan (trong và ngoài tinh) 

MQi ngtrôi luôn thtrc hin dy dü thông dip 5K. 

- Nguii dan tir dja bàn cp d 1, cp d 2: di 'a  không han ch. 

- Ngithi dan tü dja bàn cp d 3 dn các dja bàn khác: 

+ Di vi ngithi dã tiêm vc xin (It nht 01 1iu, có chirng nhn tiêm chüng) dià 

qua 14 ngày ho.c da khôi bnh COVID-19 (co giy xác nhn khöi bnh COVTD-19 

hotc giy ra vin không qua 6 tháng): Duçc phép di 'ai,  không yêu cu kt qua xét 

nghim. 

+ Dêi vói ngi.thi chua tiêm vc xin: Duçic di dn các dja phrnng khác nhimg phái 
có k& qua xét nghim kháng nguyen nhanh am tInh hoc xét nghim Realtime RT-
PCR am tinh con giá trj trong vông 72 gi k tü khi lay mâu; khi den nai phâi tir theo 

dôi süc khóe trong 7 ngày. 

- Ngtthi dan tü dja bàn cp d 4 dn các dja bàn khác: 

+ Di vâi ngthi da tiêm dü 02 liu vàc xin (co chimg nhtn tiêm chüng dll 1iu) da 

qua 14 ngày hoc da khOi bnh COVID-19 (co giãy xác nhtn khôi bnh COVID-19 
hotc giy ra vin không qua 6 tháng): Duçic di dn các da phucing khác nhimg phãi có 
kt qua xét nghim kháng nguyen nhanh am tInh hoc xét nghim Realtime RT-PCR 
am tInh con giá tr trong vông 72 gi k tü khi 1y mu; khi dn noi phâi tir theo dOi 
süc khOe trong 7 ngày. Trueing hçip luu trü noi dn nhô hcin 7 ngày thI kt thuc thai 
gian tir theo dOi suc khOe theo thai gian thirc t lu'u trii. 

+ Di vâi nguñ da tiêm 01 1iu vc xin hoc chua tiêm vc xin: khOng dirqc di 
chuyn khOi nci cu trll, tri1r trung hçip cp thit (nhu: dip ciru, di khám, chUa bênh 
theo giy chuyn vin cüa bnh vin, dua don nguñ bnh him nghêo, con nhô, phii 
nü mang thai, mt s tnrYng hçip dip bach khác...) và phãi có giy xác nhn dlla Uy 
ban nhân dan dip xa và phài có sr giám sat ch.t ch. 
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5. tng duing cong ngh thông tin 

5.1. Cp nht thông tin v tiêm chüng vc xin, kt qua xét nghim COVID- 19, kt 
qua diêu trj COVID-19: thirc hin kjp thai, dy dü. 

5.2. Quân 1 thông tin ngui vào/ra dja dim cong cong, sir diing phuang tin giao 
thông cong cong, các dia dim san xut, kinh doanh, sir kin dông ngui btng ma QR: 
thirc hin kjp thyi, day dii Chü cci s, dja dim kinh doanh có trách thim tao  ma QR 
da diem trên üng diing PC-COVID, in dan ma QR và yêu cu ngui lao dng, khách 
hang quét ma khi vào/ra co s&, dja dim kinh doanh d quàn l thông tin. 

V. TO CHC THVC HIN 

1. Các s&, ban, ngành có lien quan 

- Cp nh.t hucng dn cüa các B, ngành Trung 1.rang, Co van bàn hithng dn ciii 
the thuc phm vi ngành, linh virc phi trách; tang cithng cOng tác chi dao  thrc hin 
dam bão phucng châm thIch irng an toàn, 1mb hoat,  kim soát hiu qua djch COVID-
19 dê các dja phuong, cci quan, t chüc, cá nhân trin khai áp dçing. 

- Kjp thii tháo gc ngay khó khãn, xà l các vn d dt xut, phát sinh lien quan 
dn cong tác phOng, chng djch thuc ngành, lTnh virc phii trách cho các dja phuong. 

2. S&Yt 

- Chü trI, phi hçp vôi Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph và cac 
quan, dcm vi lien quan cp nht thông tin, dü lieu v tInh hInh bnh d dánh giá, xac 
djnh dtp d djch cüa tmg dja phucing và cüa toàn tinh. 

- Cong b, cp nht cp d djch tai  da bàn các cp và vüng cách ly y t (phong 
tóa) thuc tinh và các bin pháp áp diing tuong 11ng trên cng thông tin din tir cOa 
tinh; cp nht dtp d djch, vüng each ly y t (phong tOa) trên cng thông tin din ti:r 
cüaBôYtê. 

- Tham mu'u Uy ban nhân dan tinh diu chinh các tiêu chI phân loai  và diu chinh 
cp d djch phü hap vii din bin tInh hInh djch, d bao phü vc xin, diu kin thirc t 
và thuc tin trin khai. 

- Xây dimg Kjch bàn và phuang an bào dam cong tác y t phc vi. phông, chông 
djch COVID- 19 theo cp d djch; t chirc trin khai kp thii, hiu qua. 

- Hithng dn UBND các huyn, thj xà, thành ph (phi hap vâi ban quàn 1 các 
khu cOng nghip, cvm  cong nghip) thành 1p các Tram Y t 1uu dng trong các khu 
cong nghip, ciim cOng nghip trên tinh thn vn ding Quyt djnh s 4042/QD-BYT 
ngày 21/8/2021 cüa B Y t. Chi dao,  h tro các TTYT tuyn huyn t chüc tp hun 
chuyen mon và các hoat dng cüa Tram Y t luu dng. 

- R soát, tham mu'u Uy ban nhân dan tinh trin khai thrc hin các ni dung, 
nhim vu thuc thm quyn cüa tinh duqc quy djnh tai  Nghj quyt s 1 28/NQ-CP ngày 
11/10/2021 cüa ChInh phü và Quyt djnh s 4800/QD-BYT ngay 12/10/2021 cüa B 
Y t, dam bào kjp thai, dy dü và hiu qua. 
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3. B Chi huy Quân s1r tinh, B CM huy B di Biên phông tinh 

- Tiêp tçic huy dng b di thithng trrc, dan quân tir v phôi hp chtt chê vii 1irc 
luçing Cong an, Y té và các dja phuo'ng thirc hin t& cong tác phông, chng djch trên 
dja bàn. Tang cuông hrc 1uçng h trg các dja phiscmg v cong tác cách ly, các ch& 

kim soát phông, cMng djch a dja bàn giáp ranh. 

- Theo dOi tInh hlnh hoat dng ti các khu cách ly y t tp trung, bão dam dy dñ 
ch d, tiêu chun, ca sa vt cht, doanh tri, doanh c11, nhu yu phm,... k cá trong 

và ngoài doanh trti quân dci, kjp thai d xut Uy ban nhân dan tinh các vn d phát 
sinh mói có lien quan. 

4. Cong an tinh 

- Dam bào an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi trên dja bàn tinh; dam bào an 
ninh, trt tr ti các khu cách ly, khu diu trj bnh nhân COVID-19. 

- To chirc tt cong tác nm tInh hInh, tham mru, d xut xir 1 các vn d mai 
phát sinh, kim soát t& tInh hInh không d b dng bt ngô', kjp th?ii diu tra x1r 1 
nghiêm các hành vi vi phim v phèng, chng djch. 

- Chü trI, phM hgp các ngành chrc näng lien quan: 

+ Thrc hin nhim vii ti các ch& kim soát phông, chng djch, các t (di) tun 
tra kim soát phông, chng djch trên dja bàn tinh. 

+ Thirc hin cong tác truy vet các truang hçp tiêp xüc gân vai các ca nhim, ca 
nghi nhim trén dja bàn tinh. 

- Chü trI, phôi hqp S& Thông tin và Truyên thông tMng nht vic sir ditng ma QR 
trên the can cithc cOng dan (hotc hInh thirc phü hçp d& vôi nhtrng ngi.thi chua có the 
can cithc cOng dan) phic vii vic quân l di 1i cüa nguai dan và cOng tác phOng, cMng 
dich COVID-19. 

5. S& Thông tin và Truyên thông 

- Chü trI, phi hçp vii Si Y t, Si Giao thông vn tài, Si Van hóa, Th thao và 
Du ljch, S Cong Thi.rang, S& K hoch và Dâu tu, Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, 
thành ph và các cci quan, dan vj lien quan huang dn các ca sa, dja dim kinh doanh 
to ma QR dja dim d quàn 1 thông tin nguai vào/ra dja dim cOng cong, sü diing 
phi.rong tin giao thông cOng cong, các dja dim san xut, kinh doanh, si,r kin dOng 
nguôi. 

- Báo cáo xin kin Ban Tuyên giáo Tinh Uy, d nghj các cci quan báo chI va h 
thng thông tin ca sâ chü dng, kjp thai cung cp thông tin, ph bin kin thac v 
phông, chng djch COVID-19. 
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- PhM hçip Cong an tinh thng nht vic sir diing ma QR trên the can cuóc cong 
dan (hotc hInh thirc phü hçp di vói nhng nguêi chua Co the can crnc cong dan) phc 
vii vic quán 1 di 1ui cüa ngithi dan và cong tác phOng, chng djch COVID-19. 

- Chi dto các cc quan thông tin truyn thông tang cmmg tuyên truyn tio dng 
thun, nim tin xã hi; thic dy tInh tir giác, tIch circ cüa ngi1i dan trong phông, chng 
djch; huémg dn các bin pháp thIch üng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch 
COVID-19 nâng cao nhtn thirc cüa ngui dan trong tInh hInh mcii. 

6. S& Lao dng - Thtro'ng binh Va Xã hi 

- Chü trI, pMi hçxp véci các Co quan lien quan d xu.t các giãi pháp bão dam an 
sinh xã hi; tip tiic tham mu'u vic t chirc trin khai thi.rc hin các chê d, chInh sách 
h trq các di tilçYng chju ãnh huâng do COVID- 19, h trçy tré em, ngUYi lao dng, 
nguñ sir diing lao dng. 

- Chü trI d xut các giài pháp khôi phic thj tri1ng lao dng, h trq doanh nghip 
tuyn diing lao dng; khOi phçic tr& lai  các hoat dng giáo dic ngh nghip trén dja bàn 
tinh. 

7. S& Ngoi vii 

H trçl chuyên gia nuôc ngoài, nguYi Vit Nam djnh cu i niiic ngoài, ngi.thi Viêt 
Nam di nuóc ngoài bj kçt lai a các nuâc nhtp cánh vào Vit Nam d dn tinh lam vic 
hoc cu trü tai tinh theo nguyen vng, cüng nhu h trq bào h cong dan, iãnh sir dôi 
vM ngithi nithc ngoài, Vit kiu khi bj nhim bnh. 

8. S& Cong Thu rng 

- Chi dto cong tác bào dam hang boa, nguyen 4t lieu, nAng luçmg d dáp i:rng yeu 
cu phiic hi san xut, kinh doanh và phát trin kinh t - xâ hi. 

- Phi hçp vai S Y t hi.ràng dn UBND các huyn, thj xà, thành ph quyêt dnh 
thành l.p và trin khai hoat  dng cüa các Tram  Y t liru dng tai  các citm cOng nghip 

theo phân cp quàn 1, trong do nhân sir nông c& là can b y t cüa các cllm cOng 
nghip; TTYT tuyn huyn cir 01 can b tham gia (co the tham gia nhiêu tram Y tê liru 
dng) d phi hqp hoat dng; trang thi& bj, kinh phi hot dng do don vj chü du tu 
kinh doanh co sO' ha tng trách nhim. 

- Chü trI, phi hçp vOi các co quan d xut Uy ban nhân dan tinh tháo g khó 
khän, vuO'ng mc di vâi các dir an cong nghip quan tr9ng; h6 trçl ti da các nba may 
duy tn và khôi phic san xut d giü dun hang, chuôi cung O'ng. 

9. Sr Nông nghip vã Phát trin nông thôn 

- Chü dng diu chinh hçip 1 k hoach san xUtt và tiêu thi nông, lam, ngu nghip 
d tránh thiu hiit ngun cung trong thai gian tâi. 
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- Chi trI, phi hçip cüng Si ban ngành, dja phucing h trq, kt ni tiêu th san 
phm nông lam thüy san, dc bit là thông qua các kênh thuang mai  din ti. Phi hçp 
chtt chê vi Sà Giao thông vn tãi, So Cong Thucing, các dja phucng bâo dam diu 

kin tao  thun igi, thông sut cho vn chuyn, tiêu th san phm nông lam thüy san. 

- Chü dng diu chinh hgp 1 hoat dng cüa câng Ca, tàu cá xu.t bn khai thác hái 
san d khôi phiic hoat dng khai thác hâi san phçtc vi tiêu dung ni dja và xut khu. 

10. S& Giao thông 4n tãi 

- Huó'ng dn các hot dng thi cong các dr an, cong trInh giao thông dam bâo 
thIch lrng an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua djch COVID-19. 

- Rà soát huOng dn, k hoach hoat  dng giao thông, vn tái ni tinh, lien tinh, 

luu thông hang hóa, bão dam lien tiic chui cung irng san xutt,... thIch irng an toàn, 
linh hoat, kim soát hiu qua djch COVID-19. 

11. S& Xây dirng 

- Hithng dn v các hoat dng thi cong các dir an, cong trinh xây dirng dam bão 
thIch i1mg an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua djch COVID-19. 

- Cp nhtt yêu cu dam bão phông, chng djch COVID- 19 va lay nhim trong các 

quy hoach  xay dirng, dc bit là quy hoach  nhà 0 cho cOng nhân các khu, cim cong 

nghip... 

12. S& Tài nguyen và Môi trtrrng 

- Rà soát huOng dn x0 1, 4n chuyn chtt thai phát sinh trong phông, chng djch 

COVID- 19. 

- Chi dao  cong tác tang cuOng nàng hrc xfr 1 cht thai an toàn trong phông, chng 
dich COVID-19. 

13. S& Tài chInh 

D xut UBNID tinh các giái pháp can di ngun ngân sách dja phucing dê thirc 
hin phông, cMng dch Covid- 19 theo quy dnh. 

14. Sr Kê hoach vã Dâu tir 

- Chü trI xây drng, hoàn thin chiên lugc, k hoach khôi phiic và phát trin kinh 
t, xã hi. 

- Chü trI, phôi hgp vOi các cor quan lien quan d xut các giái pháp tháo gO khó 
khãn, h trg doanh nghip; chmnh sách uu däi thu hut các nhà du tu nuOc ngoài. 

15. Ban Quãn I các Khu cong nghip tinh 

- Phi hçTp vOi các cci quan lien quan dê xuât các giai pháp tháo gO khó khän, h 
trg doanh nghip; chInh sách uu dãi thu ht các nhà du tu nuOc ngoài. 
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- PMi hçip vâi Sâ Y t hurng din UBND các huyn, thj xã, thành ph quy& djnh 
thành 1p và trin khai hoit dng cña các Trim Y t kru dng tti các khu cong nghip 
theo phân cp quân 1, trong do nhân s1r nông ct là can b y té cüa các khu cOng 
nghip; TTYT tuyn huyn cir 01 can b tham gia (co th tham gia nhiu trim Y t 1uu 
dng) d phi hqp hoat dng; trang thit bj, kinh phi hott dng do dan vj chü du tu 
kinh doanh Ca si ha tng trách nhim. 

- Hithng dn, giám sat, kim tra các doanh nghip, Co s san xut kinh doanh 
trong khu cOng nghip thirc hin cac quy djnh v phOng, chng djch. 

16. S& Giáo duc và Dào tio 

- Phi hçp vi S Y t rà soát huó'ng dn phông, chng djch COVID- 19 trong 
hoat dng giáo diic, dào tao. 

- Tip tVc  thirc hin các giái pháp dam bâo nhim vit näm hpc 2021 - 2022 an 
toàn, hiu qua, phü hçip vi tInh hInh djch COVID- 19 tai tñ'ng dja phuo'ng. Can cir vào 
din bin dich bênh, d xut Uy ban nhân dan tinh quyt djnh vic day vâ hçc trçrc tiêp, 
darn bâo an toàn phông, cMng djch. 

- PhM hcp vi S Y t t chüc tiêm chüng cho h9c sinh trong d tuôi. 

17. S& Van hóa The thao 

Rà soát, huàng dn thich irng an toàn, linh hoat,  kim soát hiu qua dch COVID-

19 trong hoat dng van hóa, the thao. 

18. S& Du ljch 

Triên khai hithng dn tarn  thii "Thich 1mg an toàn, linh hoat,  kim soát hiu qua 
djch COVID- 19" trong hoat dng du ljch. Hithng dn các don vj kinh doanh du ljch 
xay dirng phuong an hoat  dng ci th thich irng vi tü'ng cp d djch tai  dja phuong, 
trInh UBND dip huyn phê duyt và trin khai hoat  dng, dam bâo an toàn trong cong 

tác phông chng dch. 

19. S& Khoa hQc và Cong ngh 

Huy dng các nhà khoa h9c, chuyên gia nghiên ciru, d xut các giài pháp phOng, 

chng djch COVID-19; tang cithng cOng tác nghiên ciru, trin khai các chuong trInh 

nghiên cru, nhim vit khoa h9c cOng ngh v vc xin, sinh phm, thit bj,... phiic vii 
cOng tác phOng, chng djch COVID-19. 

20. S& Tu' pháp 

- Phi hçip vi các S, ban, ngành tharn muu UBND tinh rà soát các vuing mac, 
bt ctp trong các van bàn quy phrn pháp lu@ lien quan dn vic thijc hin thIch mg 
an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua djch COVID-19; 

- Phi hqp tuyên truyn, pM bin pháp 1ut v thirc hin thIch üng an toàn, linh 
hoat, kim soát hiu qua djch COVID-19. 
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21. S&Nivii 

- Rà soát hithng dan hott dng cüa các co s&, dja dim, hott dng ton giáo, tin 

nguO'ng, th ti,r dam bâo phông, chng djch COVID-19; 

- Tham misu Uy ban nhân dan tinh phát dng các phong trào thi dua trong phông, 

cMng dch COVID-19, khôi phiic và phát trin kinh t - xà hi. Phi h9'p vfd S& Y t, 
các s, ngành, dja phucing d xutt khen thu&ng kjp th?ñ các tQtp th, cá nhân có thành 

tIch xut sc trong phèng, chng dch COVID-19 và phiic hi kinh t. 

22. Thanh tra tinh 

Chi dto t chirc thirc hin cong tác thanh tra djnh ks', dt xut trong phông, chng 

djch COVID-19 nhm chng tiêu crc, tham nhüng, lang phi. 

23. Ngân hang Nhã nwrc Vit Nam tInh 

D xutt các giái pháp v tin dung d h trci doanh nghip, t chirc, cá nhân phiic 
hi san xut, kinh doanh, phát trin kinh t - xà hi. Thüc dy mtnh me các phuong 
thirc thanh toán không dáng tin mat, không tip xüc tr1rc tip. 

24. Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô 

- Xây dmg, t chirc thirc hin k hotch thjch rng an toàn, linh hoit, kim soát 

hiu qua djch COVID-19 trên dja bàn quãn l theo thng cp d vi 1 trInh c11 th, khà 

thi, bâo dam kim soát hiu qua djch COVID-19. T chüc thirc hin hiu qua các bin 
pháp phông, chng djch phü hqp vOi din bin djch bnh tui trng dja bàn. 

- Thirc hin các hung dn cüa Sâ Y t di vi vic xét nghim, cách ly, theo döi 
y t nguè'i dn tü vüng djch, tir các dja phuong khác; ngithi nhtp cãnh (bao gm tré em 
chua tiêm hotc tiêm chua dü 1iu vàc xin); nguYi hoàn thành cách ly tp trung duçc di 
chuyn thutn 1çi v noi cu trü/lu'u trili, lam vic d phiic v11 khôi phiic và phát trin san 

xu.t. 

- CQp nhtt các thông tin, dü 1iu phiic v vic xác djnh cp d djch theo huóng 
dn cüa B Y t và Si Y t. Can cü tInh hInh djch trên dja bàn thirc hin cong b mirc 
d djch và các bin pháp áp diing tuong üng d6i vâi các khu ph& thôn p. (dtp xã, 
huyn thI báo cáo S Y t d tng hçip trInh UBND tinh cong b cp d djch hang 
tun). 

- Can cir Hithng dn chuyên mon cüa S Y t, Ban quan 1 các khu cong nghip, 
ciim cOng nghip, S& cOng thuong, UBND cap huyn ra quyt djnh thanh 1p các Tram 
Y th luu dng trong các khu cOng nghip, ciim cOng nghip trên dja bàn, trén tinh thn 
vn diing Quyt djnh so 4042/QD-BYT ngày 21/8/2021 cüa B Y t và sir huóng dn 
cüa các si ngành lien quan. 

- Co k hoch thit 1p tram y t km dng, t chàm soc nguñ nhim COVID- 19 
ti cong dng và có k hoch cung dtp Oxy y t cho các tram y t xà, phung, thj trn 
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d dáp 1rng khi có djch xày ra (Uy ban nhân dan cp huyn phé duyt k hoach cung 
cp ôxy y t tii các tram y t xã d dáp 11ng khi có djch xày ra; k hoach thit 1p tram 
y tê luu dng theo Quyt djnh s 4042/QD-BYT ngày 21/8/2021 cüa Bô Y t và t 
chäm soc ngi.thi nhim COVID-19 tai  cong dng theo Quyt djnh so 4349/QD-BYT 
ngày 10/9/202 1 cüa B Y t. 

- Chi dao  vic t chüc thirc hin các bin pháp phông, chng djch COVID- 19 và 
phiic hM phát trin kinh t vi tinh thtn chü dng, sang tao,  barn sat thirc tin, không 
chü quan khi djch di qua; dam bão phuang châm "ban tai  ch&'; thirc hin vic mua 

sm d phc viii cong tác phông, chng djch COVID- 19 dñng quy djnh, dam bão cong 
khai, minh bach,  chat chë, phông, chng tiêu cuc, lang phi, tham nhüng. 

- Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xA, thành ph quyt djnh cách ly y t 
vüng (phong tOa dch) nhanh nht, a pham vi hçp nhtt có th (sau khi duçic UBND 
tinh üy quyn) trên da bàn quàn l và trin khai các hoat dng dam bâo an sinh xã hi, 
tip ctn djch vu y t d nguai dan yen tam, tuân thu các quy djnh phông, chng djch. 

- Chju trách nhim ra quyt djnh cách ly y t (phong töa djch) di v1i các cong 
ty, doanh nghip dang hoat dng tai  các khu cOng nghip, cim cong nghip, cãng biên, 

càng thrtmg thüy ni dja dirng chân trén dja bàn. 

- Hithng dan, giámsát,kim tra các doanh nghip, c s& san xut kinh doanh 
ngoài cçim cOng nghip, khu cong nghip thirc hin các quy djnh v phông, chng dch. 

- Chi dao  Uy ban nhân dan cp xã k van bàn chp thun, xác nhn cho ngi.thi dan 

trên dja bàn quân 1 duçc di chuyn dn các tinh, thành pM khác và nguqc 'ai  theo d 

ngh cüa nguai dan và theo quy djnh, huàng dn cüa tinh, thành pM ni nguai dan dn 
(trong tri.thng hçip cn phài có van bàn chtp thun, xác nhn). Quàn 1 chat chë và thrc 
hin dy dü các bin pháp y t v xét nghim, cách ly y t... d& vai nguai dên/vê dja 
bàn quàn 1 theo dung quy djnh. 

- Tang cuang dOn dc, kim tra dn cp c sâ, chu.n bj các diu kin can thit d 
sn sang dáp 1rng nhanh khi tInh hInh djch bnh thay di. 

- Can cir chirc näng, nhirn vi, quyn han  duqc giao chñ dng, thu&ng xuyên rà 

soat, cp nhtt dánh gia, xác djnh cp d djch cña tixng dja phucmg trên da bàn và xác 
djnh cac bin phap ap diing trnmg irng, báo cáo TJy ban nhân dan tinh (thông qua Sâ Y 
t) truac khi trin khai. 

25. Be nghj Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh và các to chfrc doàn the 

- Pi hçip vâi các cp chInh quyn 4n dng Nhân dan nâng cao thüc, t1r giác 
tuân thU các biên pháp phông cMng djch bnh; tip tic vn dng các t chüc, doanh 
nghip vilia phông, cMng djch bnh, kh&c phiic nhng hu qua do djch bnh gay ra, 
vUa duy trI, phát trin hoat dng san xut, kinh doanh,... phát huy tinh th.n sang tao 
cUa các tng lap Nhân dan trong phông, cMng djch, thirc hin miic tiêu kép. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 
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- Chü dng ph& hçp vOi chInh quyn các cp giãi quyt cO hiu qua nhctng vn 
d xã hi büc xüc ngay tii Co so', tham gia tuyên truyn, vn dng và giám sat vic thuc 
hin các bin pháp phOng, chng djch ti dja phuo'ng. 

VI. IMEU IuIOAN AP DVNG 

K hotch nay disçic áp ding thng nht toàn tinh kê t1r ngày 10/12/2021. Các van 
bàn do Uy ban nhân dan tinh; các so', ban, ngành; Uy ban nhân dan cp huyn, cp xa 
dA ban hành truóc day không con phü hçp vâi các ni dung quy djnh ti k hoich nay 
thI không con hiu lirc áp diing. Cu th là cong van so 15467/UBND-VP ngày 
15/10/2021, cong van s 1 5473/UBND-VP ngày 16/10/2021 cüa UBND tinh; cong van 
s 893/TTCI-1 ngày 17/10/202 1 cüa Trung tam chi huy tinh. 

Trên day là K hoch "ThIch rng an toàn, 1mb hott, kim soát hiu qua djch 
COVID- 19" trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. Yêu cu các so', ban, ngành, dia 
phuo'ng nghiêm tüc trin khai thirc hin. Trong qua trInh thrc hin nu có phát sinh 
khó khän, vithng mc, phàn ánh v UBNID tinh d kjp tho'i xo' 1./. 

Noi ,thân: 
- Nhis trên; 
- Thuông trrc Tinh iy (b/c); 
- BCD PCD COVID-19 (b/c); 
- UBMTTQ VN tinh, các to chtrc doàn th; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các Só, ban nganh; 
- UBND các huyn, thj xa, thành pho; 
- CVP UBND tinh; 
- Lu'u: VT, VX3) 
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Phii tue 1 

Các bin pháp hành chInh 

ói to chfrc, cr quan, doanh nghip: 

17 

Biçn phap - Cap 1 Cap 2 Cap 3 Cap 4 

3frc  hott dng tp trung trong nhà (hi hop, ttp hun, hi tháo,...), ngoài trô'i (trz cac 
hoqt d.5ng diçrc Dáng, Nhàntró'c chophép, dam báo phông, chóng d/ch) 

(1) Hoit tt3ng trong n/là (hi hçp, tp huân, hi thâo,...) / 

* 100% ngu&i tham gia dã duGc tiêm dü 1iu vc xin hoäc da khói bênh COVTD-19 hoäc có xét 
nghim SARS-CoV-2 am tInh con hiu 1irc. 

* Tang cu&ng üng ding cong ngh thông tin d hop  trrc tuyn. 

Không hn 
chê so ngithi 

30 ngthi 
(10O 

nguai*) 

20 ngithi 
(7O 

ngu i*) 

10 ng.ri 
(50 

nglthi*) 

(2) Hoqt dç5ng ngoài tröi 

* 100% ngixai tham gia da duçc tiêm dü 1iu vc xin hoäc dã khOi berth COVID-19 hoäc Co xét 
nghim SARS-CoV-2 am tInh cOn hiu 1irc. 

Không hn 
chê So ngrrcn 

45 ngrâi 

(150 
ngrthi*) 

30 ngisai 

(100 
ngrrai*) 

15 ngi.thi 

(<70 
nguai*) 

2. Van tãi hành khách cong cong thrOng b, durng thüy ni dja, hang hal dam bão phOng 
chông djch COVID-19 (dôi vó'i drthng hang khOng Op dyng theo van ban quy djnh rieng). 

* NguOi diu khin, ngrrii phiic vi trên phrrang tin thrçrc xét nghim dinh k' 01 tuAnI1n o 
cap do 3 và 02 tuânllân a cap do 2. 

* * Ngtx&i di&i khin phuxmg tin có xét nghim SARS-CoV-2 am tInh cOn hiu 1irc. 

Si Giao thông vn tãi hung dn hot dng vn tái hành khách cOng cong dam bão yêu cu 
phOng, chông djch. 

Hot dng Hot dng Hoat dOng* Không hott 
dng (ithxe 
taxi, xe cong 

(**) 

9 ch 

3. Luu thOng, vn chuyn ni tinh hoc lien tinh 

(1) Lint thong vin chuyen hang hoa, thi ha,, chat thai ni tinh, lien tinh phai dam bao cac 
bin pháp phOng, chông djch. 

* Ngi.rri diu khin, ngrr&i phitc vii trên phixong tin duçc xét nghim djnh kS'  02 tuAnI1n a 
câpd2. 

** Lái Xe, ngiiai phiic vi trên Xe, than viên bc, xp, d hang hóa di theo xe cO xét nghim 
SARS-CoV-2 am tInh cOn hiu lire. 

Hot dng Hot dng*  Hot 
ng ** 

Hoat dng 
** 

&' 
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:..rthông vn tâi huâng dn hoat dng km thông vn chuyn hang hóa dam báo yêu cu 
,ong dch. 

vIn chuyln hang bang xe may sr diing cong ngh có ding k5'. 
-' ét nghim SARS-CoV-2 am tInh cOn hiu 1irc. 

Hoat dng Hoat dng Hoat dong*  Hoat dng* 

• San xut, kinh doanh, d1ch vu 

4.1. C'osôsán xuãt, kinh doanh, &xn vj thi cong drán, cong frInh giao thông, xây ding 
* Djnh k dánh giá nguy cci lay nhim COVID-19 tai  cci sà san xut kinh doanh. 
* Co k hoach và chu trách nhim trin khai các bin pháp phông, ch6ng djch COVID- 19 và 
phucmg an xü trI khi CO trithng hçip mac. 

Hoat dong*  float  dong*  Hoat dng* Hot d ng* 

4.2. Co sô kinh doanh djch i  bao gEm trung tam thwong mcii, siêu thj, cü'a hang tin Ic/i, chi 
* Co k hoach và chju trách thim trin khai các bin pháp phOng, cMng djch COVID- 19 
va phucmg an xr trI khi cO trumg hop mac. 
**Uy ban nhán dan tinh quy djnh han  ch s6 lucing ngu&i ban, mua cüng mt thii dim. 

Hoat dong*  float  dong* Han ch 
Hoat 

d ng** 

Han ch 
Hoat dong* * 

4.3. Nhà hang, qudn an, ch(1 truyn th6ng 
* CO k hoach  và chju trách nhim trin khai các bin pháp phOng, chng djch COVID- 19 và 
phucmg an xr tn khi cO tnthng hçxp mac. 

**Uy ban nhan dan tinh quy djnh han  ch s6 hrcing nguM ban, mua cüng mOt  thM dim. 

float dng*  Hoat dng*  float  dng* Han ch 
float d ng** 

4.4. Co so kinh doanh cac djch vy có nguy co lay nhilm cao nhu lam tóc (bao gm Ctt tóc), 
lam dçp, mat xa, vu tru&ng, karaoke, quán bar, internet, trO chcii din tir hoc các Co Si khác 
do dja phuong quyt djnh và dam báo phOng, chông djch theo huâng dn cila chmnh quyên dja 
phuong 
* float dng vOi diu kiin c.n thit dam báo phong chng djch. 
**Uy ban nhân dan tinh quy djnh các diu kin cn thit d hoat dng. 

Hoat dng* Han ch float 
d ng* 

Hn ch 
float 

d ng** 

Ngfrng float 
dng 

4.5. Ho ,t d3ng ban hang rong, ye S6 dyo 
2 * Dir?c hoat dung neu tiem du lieu vac xin hoac  da khoi bçnh COVID- 19 hoac co xet 

nghim SARS-CoV-2 am tInh cOn hiu lirc. 

Hoat dng* Han ch float 
dong* 

Ngfrng hoat 
dông 

Ngirng hoat 
dong 

5. Hot dng giáo dic, dão to triyc tip 

* Dam bâo phOng, chOng djch COVID- 19 theo huàng dn cüa Sâ Giáo diic và Dào tao,  Sâ Loa 
dung — Thrnmg binh và XA hOi. 

Hoat dng*  Hoat dng*/  

float dng 
float dng 
hn ch**  

Ngüng hoat 
dng/ Hoat 

18 
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D.:t; 
.!1ctrvc 

s Iuçmg h9c sinh, ngmg mt s hott dng theo huàng dn cüa Si Giáo diic va 
St Loa dng - Thtrnng binh và Xã hi và quy djnh cña dja phucrng. Kêt hçip vói 

tuyên và qua truyên bInh. 

han ch** dng han 
ch** 

1Iong co quail, cong sr 
hoach va chju trách nhim triên khai cac bin pháp phông, chong djch COVID- 19 và 

tctng an xir trI khi có trumg hcp mac. 
* Giãm s liiçing nguYi lam vic, tang cung lam vic trirc tuyên. 

Hoat dng*  Hoat  dtng*  Han ch 
Hoat dong* 

Han ch 
Hoat  dong* 

7. Hoyt dng co só ton giáo, tin ngwöng, tho' tty 

* Co k hoach  và chju trách nhim trin khai các bin pháp phông, chng dich COVID- 19 Va 
phuang an xü trI khi có truO'ng hçp mac. 
* Giãm s hrçing ng11ii tham gia. 

* * 100% ngithi tham gia d duçvc tiêm dü liu vc xin hoc dã khOi bnh COVID- 19 hoc có 
xét nghim SARS-CoV-2 am tInh con hiu lirc. 

bat dong*  Hoat  dng*  Han ch 
Hot d ng* 

Ngmg Hoat 
dng 

8. Hot dng nghi dtrö'ng, khách sn, nhà nghi, tham quan du ljch; biu din van hóa, 
ngh thut, the duc, the thao,... 

Hoat dng*  Hoat  dng*  Han ch 
Hoat dong* 

Ngtrng Hoat 
dng 

8.1. CG sO', dja dim nghi duO'ng, khách san,  dim tham quan. 

* Giãm s lirong ngirO'i tham gia. 

* 100% ngi.ri tham gia d du?c  tiêm dü liu vc xin hoc dâ khOi bnh COVID- 19 hoc có 
xét nghim SARS-CoV-2 am tInh cOn hiu lirc. 

*Có k hoach,  phuang an thIch üng Va chju trách nhim trin khai các bin pháp dam bão phOng, 
chng djch COVID-19 theo huàng dn cüa SO' Van hóa, Th thao và SO' Du ljch. 

Hoat d9ng  Hoat dong*  Hoat d9ng 
han chê* 

Ngixng hoat 
dng 

8.2. Báo tang, trin lam, thu vin, rap  chiu phim, c sO' ngh thut th thao, th dtc 

* Co k hoach  và chju trách nhim trin khai các bin pháp phOng, chng djch COVID- 19 và 
phung an xi~ trI khi cO truOng hgp mac. 
* Giám so lixçing ngirO'i tham gia. 

** 100% ngi.thi tham gia dâ dirçc tiêm dü 1iu vc xin hoc da khOi bnh COVID- 19 hoc cO 
xét nghim SARS-CoV-2 am tInh cOn hiu 1%rc. 

boat dng*  Hoat dng  
han chê* * 

Hoat  dng 
han chê* * 

Ngrng hoat 
dng 
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hóa Th thao huOng dn hott dng cüa các cc s, dja dim dam bão phông, chng djch 
-  41919. 

cong ngh thông tin Ap diing cho toàn dan 

co si y t Cp nht thông tin v tiêm chñng Vc xin, xét qua xét nghim COVID-19, 
fliuã diu trj COVID-19. 

9.2. Các da phuong cn quãn 1 thông tin ngu?ii vão/ra dja diem cong cong, sir d%lng phiiong 
tin giao thông cOng cong, các dim san xu.t, kinh doanh, sir kin dOng ngithi bang ma QR. 

2. Dôi vói ngu'ôi dan: 

Bin pháp Cap 1 Cp 2 Cap 3 Cp 4 

1. Tuân thu 5K Ap diving cho toàn dan 

2. (Jng diing cong ngh thông tin 

Sr diing các ing diing cong ngh thông tin theo quy djnh d khai báo y t, däng k tiêm chüng 
Vc xin, khãm chfta bnh. Sir diing ma QR theo quy djnh. 

Ap diing cho toàn dan 

3. Di 1i cilia ngu'Oi dan dn tü' các dja bàn có cp d djch khác nhau 

* Tuân thu cac diu kin v tiêm chüng, xét nghim theo quy djnh, lnràng dn cüa B Y t. 

Hot dng*  Hoat  d ng* Hn ch 
Hot dng*  

Hn ch 
Hott  d ng* 

4. Diu trl ti nhà d6i vói ngu'ô'i nhim COVID49 

* Theo huóng dn cüa B Y t và trin khai ti van ban s 17680/UBND-VP ngày 21/11/202 1 cüa 
UBND tinh v vic quân 1, diu trj ngiRñ nhim COVID- 19 ti nhã. 

Ap dng*  Ap ding*  Ap djng*  Ap d ing* 

20 
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Phiiltic2 

Các bin pháp Y tê 

/
Biên pháp Cap 1 Cap 2 Cap 3 Cap 4 

(nghim 

(1) Theo yêu cAu djch t. 
* Co hu6ng dan riêng cho Ca quan y tê. 

Ap ding Ap diing Ap diing Ap diing 

(2) 100% các tru6ng hçip có biu hin ho, st, dau h9ng, khó thâ, viêm duông ho hâp...dên co th 
khám bnh, chfra bnh và ti cong dông, ca s san xuãt kinh doanh... 

Ap diing Ap ding Ap dung Ap ding 

(3) Xét nghim ti Ca sâ khám bnh, chüa bnh. 

- 100% iThân viên y t trrc tip tip xüc vi bnh nhân COVID- 19 xét nghim djnh kS'  01 
tuânllân. 

Ap diing Ap ding Ap diing Ap diing 

Giao cho Sâ Y t can cir hixng dn di tuçmg xét nghim SARS-CoV-2 tti ca sâ khám, 
chüa bnh và nguôn kinh phi chi trã cüa B Y tê huxS'ng dan các co s khám ch[a bnh triên khai 
theo quy dnh. 

Ap diing Ap diing Ap diing Ap dung 

2. Truy vt các trirông hqp tip xüc. Ap diing Ap diving Ap diing Ap ditng 

3. Tiêm vc xin phông COVID-19. 

(1) B trI các dim tiêm c djnh hoc hru dng phñ hcip. Ap diing Ap diing Ap ding Ap dung 

(2) IJu tiên tiêm cho phi nü mang thai, ngi.xñ trên 50 tuôi, nguñ có bnh 1' nan, ngtxñ lao 
dng ti cc si san xuât, kinh doanh, djch vii. 

Ap diing Ap diing Ap ding Ap dung 

4. Cách ly y t 

(1) Di voi các djch: cách ly y t vüng theo quy djnh. Ap ding Ap diing Ap diing Ap diing 

(2) Cách ly ngu?i tip xüc gn (Fl) ti nba di vâi ngu'ài có bênh nan, phi nü' mang thai, tré em 
('dithi 18 tui,), ngzthi cao tuôi (phái có ngicài chám soc cách ly cling) dircic cách ly tgi nhà a tat 
cá các cap do 

Ap ding Ap ding Ap ding Ap ding 
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Ajoh Fl tp trung (cac trung hçrp dáp i'rng yêu cu theo quy djnh sê xem xét thrçc each ly Ap di.ing Ap diing Ap dung Ap dtng 

(4c n each ly y t d6i vói ngiz?ñ nhp cânh, nguOi ye tir vting 
eo quy djnh. 

Ap diing Ap diing Ap dçing Ap dung 

5.. i tn 

(1) Cap tinh, huyn 

- T chrc phân 1ung, sang l9c tht cã the di tuçxng dn co s khám bnh, chüa bnh d phát hin 
ca bnh, ca nghi nhim COVID- 19, quãn l' chtt chë, tránh lay nhim chéo trong c s khám 
beth, chita. 

Ap d%lng Ap dung Ap diing Ap diing 

- Xây drng k hoch diu frj các ca mc (P0) theo mô hinh tháp 3 thng (nhân 1irc, trang thiêt 
bj, thu6c...) diu trj COVID- 19 bao gôm dáp üng chi so ye giuông ICU. Cp nht so lieu vã quân l 
phm mm báo cáo các cci si thu dung, dieu fri bnh nhãn COVID-19. 

Ap diing Ap diving Ap dung Ap dung 

- Bão dam 100% các bnh vin tuyn huyn tth len có h thông cung cap Oxy boa long, khI nén. Ap diing Ap dimg Ap diing Ap dung 

- T chüc bnh vin vera diu trj bnh than thông thithng vira diu trj COVID- 19. Giao Si Y t 
chü dng huóng dan. 

Ap diing Ap diing Ap diving Ap dung 

(2) Cp xii 

- 100% Tram y th xâ, phung, thj trn bão dam cung cap Oxy y t. Ap diing Ap diing Ap diing Ap d%ing 

- T chirc eác tram y t luu dng dê dam báo chãm soc y t cho các di tuçmg FO diu trj ti 
nhã. 

Xây d%mg 
kê hoach 

Xây dirng 
kê hoach 

Ap diing Ap ding 

- T chi.irc T chäm soc nguô'i nhim COVID- 19 tai  cong dông. Xây drng 
kê hoach 

Xây drng 
kê hoach 

Ap diing Ap dirng 

- T chirc quán l, diêu trj FO ti nhà. Xây dirng 
kê hoach 

Xây dimg 
kê hoach 

Ap ding Ap dung 
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Phu luc 3 

ng dn each ly giám sat dôi vó'i chuyên gia/thân nhân chuyên gia ngu'ôi ntrrc ngoãi nhp cãnh vào Viêt Nam; 

chuyên gia/ngurbi lao dng Vit Nam hôi hu'o'ng theo quy dnh  hin hành3  

   

TT JJôi tirçrng Chi dnh  each ly/ giám sat 

1 
Ngi.thi dã tiêm dii i1u vc xin phông COVID-19 hoc âã 
khôi bnh5  COVID-19. 

Cách ly y t tp trung 07 ngày và tip tic theo dOi y t trong 07 ngày 
tip theo 

2 
Ng.thi chira tiêm hotc tiêm chira dü lieu vc xin phông 

COVID-19. 
Cách ly y tê tp trung 14 ngày và tip tiic theo dOi y t tai nhãlncyi urn 
trü trong 14 ngày tiêp theo 

Ngithi dã tiêm dü 1iu väc xin phông COVID- 19 hoc dã 
khôi bênh COVID- 19 và có di kern theo tré em <18 tuôi 

nhung tré chu'a tiêm hoc tiêm chu'a dü 1iu vc xin phông 

COVID-19 theo quy djnh. 

Cách ly y t tp trung 07 ngày, tip tic thrc hin cách ly tai nba trong 
07 ngãy tip theo và tip tijc theo dOi sIc khöe dn ht 28 ngày k tü 
ngày nhtp cânh 

*LwaJ .. Tat ca ngzthi nhp cánhphái Co kêt qua xét nghim am tInh thi SARS-CoV-2 (bàngphu'angpháp RT- PCR/RT-LAMP) trong 

vOng 72 già tru&c khi xuá't cánh và du'crc ca quan cO tMm quyn cta nuàc thyc hin xét nghiçm cá chthig nhcn. 

Cong van s 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 cUa B Y tê ye vic giãrn th&i gian cách ly y t tp trung di vi ngi.thi nhp cánh dã tiêm dü lieu vc xin phOng 
COVID-19; Cong van s 7020/BYT-MT ngày 25/8/202 1 cüa B Y tê ye vic each ly phOng, chông djch COVID-19 dôi vOi tré em. 

Co giy ching nhn tiêm dU 1iu vc xin phông COVID- 19 theo quy djnh, lieu cuôi cüng tiêm trong thi gian It nhât 14 ngày và không qua 12 tháng tInh dn thai 
dim nhp cãnh (giAy chrng nhn tiêm chüng phãi duçic hçp pháp hoWchirng nhn lãnh sir tai Co quan di din ngoti giao cüa Vit Nam a nuoc ngoài nu Giy 
chüng nh.n chua duçxc giai thiu chInh thirc thông qua B Ngoi giao) 

Co giy chirng nh.n xét nghim ducmg tinh vai SARS-CoV-2 bang phi.rong pháp RT-PCR mâu don khOng qua 6 tháng tInh den thai diem nhâp cãnh, va cO giây 
xác nhn khOi bnh COVID- 19 ho.c các giây t? tircxng duong xác nhn dã khOi bnh do co quan có thêim quyên tai  ni.râc diêu trj cap (giây chrng nhân xét nghiêm 
duang tinh SARS-CoV-2 và giy xác nhn khOi bnh COVID-19 phái duc hçp pháp hoáJchrng nhn lãnh sir ti co quan di din ngoi giao cüa Viêt Nam a nuOc 
ngoài nu Giy chrng nhn chiia duçc giâi thiu chInh thirc thông qua B Ngoi giao) 
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an giao, tip nhn ngithi hoàn thành each ly y t tp trung v nai luu trü d tip tiic giám sat, theo dOi y t thrc hin theo quy 

van s 425/C V- BCD ngày 19/01/2021 cüa Ban Chi dio Quc gia phông, chng djch COVID-19 v vic hurng dn bàn giao, 

i hoàn thành cách ly tp trung. 
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Phut luc 4 
Hirong dn chi tit cong tác xét nghim SARS-CoV-2 

i cong dOng: Thirc hin xét nghim các triiông hçip có mt trong các 
n: sot, ho, mt môi, dau hçng, rnt vj giác và khiru giác, khó they... 

- Phuong pháp xét nghim: Sir ding Test nhanh kháng nguyen mu dun. 
- Dja dim xét nghim: tti Trim y t xâ, phu?ng hoc dja dim phü hap. 
- Kinh phi: Phông, cMng djch COVID-19. 
2. Tii các co s& san xuât kinh doanh, co' s& kinh doanh dlch  vi, trung 

tam thu'o'ng mi, siêu thj, co quan, Cong so: 

Tu' t chá'c xét nghim SARS-CoV-2 cho ngu'ó'i lao ctông: 
- Xét nghim khi có mt trong các biu hin triu chirng nhu st, ho, mt 

möi, dau h9ng, mt vj giác và khiru giác, khó th&.. .hotc có yu to dch tê; 
- Xét nghim khi bt du t chüc li san xut; 
- Xét nghim ngu nhiên ngi.thi lao dng có nguy Ca cao lay nhim COVID- 

19 (t trithng t san xut, quán dc phân xithng, lânh dto cOng ty, lê tan, lái xe 
- Phuong pháp xét nghirn: Si:r dçing Test nhanh kháng nguyen mâu dan hoc 

gp 3 hoic xét nghim RT-PCR. 
- Tn sut, tST lê xét nghim: Thy theo cp d djch. Hin nay tInh hInh djch 

dang din bin phüc tap; djnh kST 01 tunIln. T 1 ngu nhiên: It nhât 20% 
Dng thi, can cü dc thu cüa doanh nghip, có th quyêt djnh tn suât, t' 1 

cao han, dam bâo phông chng djch hiu qua. 
3. Tii CáC co s& khám, chü'a bnh: Thirc hin theo quyêt djnh so 4042/QD- 

BYT ngày 2 1/9/2020 vâ 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/202 1 cüa Bô Y tê. 
3.1 Xét nghiçm ta't cá các trzthng hcrp nghi ngà 
- Phucmg pháp xét nghim: Si:r diing Test nhanh kháng nguyen mu dun. 
- Dja dim xét nghim: Tai  ca s& khám chüa bnh. 
- Kinh phi: Phông, chng djch COVID-19. 
3.2 Xét nghiçm tat cá các nhán viên y té' tiê xic, chám sóc, diu trj bçnh 

nhán COVID-19, 1 lá'n/tucn 
- Phuang pháp xét nghim: IJu tiên sir diing Test nhanh kháng nguyen mu 

gp 3 hoc RT-PCR mk gp 15 
- Dja dim xét nghim: Tti ca si khám chüa bnh. 
- Kinh phi: Phông, chng dch COVID-19. 
3.3 Dó'i vài ca'c tru&ng hcip khóng Co triçu ch&ng nghi ngà 

Xe't nghiçm tcm soát ngu nhién (20%), djnh (1 tun/lthi) cho các 

di tuçlng sau: 
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i.thi bnh ni trü (chi tr9ng các trumg hçip có bnh nn, ngi.thi trên 60 

.); 
ithi bnh ngoti trü nh.p vin diu trj ni tri (chiit tr9ng các trumg hçp 

o bnh nn, ngithi trén 60 tui...); 
Can b, nhân viên y t, ng.thi lao dng ti bnh vin (chü tr9ng nhüng 
ngi1i lam vic tui các b phn nguy ca cao han); 

- Ngi.thi chàm sOc ngithi bnh (ti da không qua 2 ngtthi luân phiên); 
- Các truO'ng hçip chuyn tuyn (tth cp ciru khn cp không th chi kt 

qua). 
V Phucing pháp xét nghim: Linh hot str diing RT-PCR hoc Test nhanh 

kháng nguyen mu don hoc mu gp tñy di tirçmg. 
V Dja dim xét nghim: Tii Co si khám chita bnh. 
V Kinh phi: PhOng, cMng djch COVID-19, BHYT. 

Các dó'i tu'clng khác và xét nghiçm theo nhu cu: kinh phi di tuçmg 

tir chi trâ theo quy djnh. 

4. neil vó'i vüng phong tOa: 
- Phuang pháp xét nghim: Ngày 1, ngày 7: Test nhanh kháng nguyen mu 

gp 3. Ngày 14 xét nghim bang phuong pháp RT-PCR mu gp 15. 
- Dja dim xét nghim: Ca si each ly tp trung. 
- Kinh phi: PhOng, chng djch COVID-19. 
5. Dôi vO'i Fl cách ly y t tp trung: 
- Phuang pháp xét nghim: Ngày 1, ngày 7: Test nhanh kháng nguyen mâu 

dan. Ngày 14 xét nghim bng phucmg pháp RT-PCR mu gp 10. 
- Dja dim xét nghim: cor sO cách ly tp trung. 
- Kinh phi: PhOng, chng djch COVID-19. 
6. Di v6i Fl cách ly tii nhà: 

V DôivoiFl: 
- Phuang pháp xét nghim: Test nhanh kháng nguyen mâu don 
- S 1n xét nghim: Ngây 1, ngày 7, ngày 14 
- Dja diem xét nghim: tii nhà. 
- Kinh phi: PhOng, cMng djch COVID-19. 

'V Dôi vó'i ngtrO'i nhà cüa Fl: 
- Phuong pháp xét nghim: Test nhanh kháng nguyen mu gp gia dInh 

(khong qua 5). 
- S ln xét nghim: Ngây 1, ngày 7, ngày 14 
- Dja dim xét nghim: tai  nhã. 
- Kinh phi: PhOng, chng djch COVID-19. 
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ôi vói FO quãn 1, diêu trj tti nhã: 

Di viii FO: 
ang pháp xét nghim: RT-PCR mu don. 

1n xét nghim: Ngày 14 
Dja dim xét nghim: ti nhà. 

- Kinh phi: Phông, chng djch COVID-19. 

V Dôi vói ngtrôri nhã cüa FO: 
Xét nghim btng Test nhanh kháng nguyen khi có biu hin sot, ho, dau 

hong, khó th&... 
Liru : Riêng dja bàn huyn Con Dào: duy trI xét nghim sang 19c ngui 

dn/v huyn theo phucmg pháp Test nhanh kháng nguyen mu don hoc gp 3 tüy 
truè'ng hçip c th./. 
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