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V/v Htróng dn tm thii bin pháp 
phông, chong dch COVID-19 dôi 
vM nguôi dan ctên/vê thãnh phô 
Dà Nng tir các dja phucrng khac 

"PHONGCHONGDOII"   

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tij do - Hinh phüc 

Dà N&ig, ngày .6 tháng 10 näm 2021 

KInhgiri: 
- Các s&, ban, ngành, hi, doàn the; 
- Các ca quan Trung lzcmg dóng trên dja bàn; 
- LTBND các qun, huyn, phixô'ng, xä. 

Can cir cac van bàn hiràng dn hin hành cüa BO Y t v vic áp dicing bin 
pháp phông, chông djch doi vó'i ngui ye tr khu vrc có djch COVID-19; can cir 
vào tinh hinh djch bnh, tiêmvàc xin phông COVID-19 trên Ca nuâc Va nhu cau di 1?i cüangui dan; dê ci the và to diêu kin cho nguii dan có nhu câu den/ye 
thânh phô Dà Nng, Chü tjch TJBND thành phô thông nhât huàng dn tam thyi 
bin pháp phàng, chông djch COVJD-19 dôi vâi ngixi dan dên/vé thành phô Dà 
Nkg tir các dja phizcmg khác, nhix sau: 

1. Tnróc khi dn/v thành pM Dà Nng, ngithi dan phài thirc hin dàng k3" 
lien he thông trrc tuyên (vao muc "Dàng k3 vào thành phô Dà Nàng" trên app 
Danang Smart City hoàc vào muc "Ngithi dan khai báo, dAng k3 vào thãnh phô 
Da Nãng" trên trang https://khaibaoyte.dananggoyyfl) và hru 'al ma QR ducic 
cap (bang hInh ânh trên din thoai di dng hoc in trén giay) dê si diing khi di 
chuyên dénlvê thành phô Dà Nkg. 

2. Di vâi ngi.thi dan d&iJv thành pM Ba Nng tü dja phtrang, khu vrc Co 
dch COV1D-19' trén câ nixâc, phái dáp thig các yêu câu sau day: 

- Cók& qua xét nghiêm am tInh vi SARS-Co\T-2 trong vOng 72 gi k tir 
khi lay mâu den khi vào thành phô Ba Nàng (kêt qua xét nghim bang phuang 
pháp RT.PCR hoc test nhanh). 

- D6i vâi ngui dâ tiêm dü 1iu vc xin hoc d khOi bnh COVID-192: 
Cách ly tai nhà dü 07 ngày, lay mu xét nghiem 02 lan vào ngày thu nhât và 
ngày thir 7; trong do, ngày thir nhât cO the xét nghim bang phLTong pháp test 

'Xä, phuông, thj trn, thôn, xOm, p, khu ph& .thuc ving cách ly y th, phong tOa hoc t&thOn/xOnilkhu ph có 
ca mAc cong dng trong vông 14 ngAy; cAc dja phucing dang thi,rc hin giAn cAch xä hi theo Chi thj s 16/CT-
Trg ngAy 3 1/3/2020 cUa Thu thOng Chfnh phil; các dja phtzong/khu vrc nguycci rat cao, nguy ca cao trn cã nuàc theo Quy& djnli sO 2686/QD-BCDQG ngily 31/5/2021 cüa Ban Chi do Quoc gia phong, chng djch 
COVID-19 (tray cp bit.ly/vungdich hoc httPs://moh.gov.vpJdiadjemcachy  d tham khâo). 2

xác nhn tiOm dO 2 IMu vc xin phong COVID- 19, iMu cu6i cOng dA thrçic tiêm It nhát 14 ngAy vâ không quA 12 thAng so vâi thii dMm din, v da phinmg hoc dA khOi bnh COVID- 19 (cO gMy chthig nhn xët nghim 
thmng tfnh vâi SARS-CoV-2 bang phucmg phAp RT-PCR hoc giAy ra vin). 



nhanh kháng nguyen hoàc RT-PCR, ngày thu 7 xét nghim b&ng phixang pháp 
RT-PCR. 

- Di vói nguôi chi.ra tiêm hoc tiêm chua dü 1iu vc xin ho.c tiêm dü liu 
väc xin nhung ngày tiêm lieu cuoi cüng chua dü It nhât 14 ngày so vâi thai diem 
den thành phô Da Nng: Cách ly tai nha dü 14 ngày, lay mâu xét nghim 03 lan 
vào ngây thir nhât, ngày thi'r 7 và ngày thu 14. Trong do, ngày thu nhât, ngày thir 
7 cO the xét nghim bang phiwng pháp test nhanh kháng nguyen hoc RT-PCR, 
ngày thir 14 xét nghim bang phung pháp RT-PCR. 

Kinh phi xét nghim do ngix&i dan chi trá; trtrng hqp là h nghèo, h c.n 
ngheo, h chInh sách thI duçic xem xét h trci. 

3. Di vOi ngthi dan dn1v thành ph Dà Nng tü dja phucmg, khu we 
không có djch COVID-19 trên câ nuóc, phái dáp i'mg các yêu câu sau day: 

- Co k& qua xét nghim am tInh vói SARS-CoV-2 trong yang ?2  gi& k ti'r 
khi lay mu den khi vào thành phô Dà Nng (két qua xét nghim bang phiwng 
pháp RT-PCR hoc test nhanh). 

- Riêng di vOi nguii dan dang sinh sng t.i thành ph DàNng, tinh 
Quâng Nam phài thix&ng xuyên di li giia 2 dja phiicnig, khi dênlvê thành phô 
Dà Nàng: 

+ Không yéu cu xut trinh k& qua xét nghim SARS-CoV-2. 

+ Co giy t thy than chtthg minh là cong dan thành pM Dà Nng/tinh 
Quâng Nam hoc có däng k thi.thng tniItm trü ti thành phô Dà Näng/tinh 
Quàng Nam hoc có giây xác nhân cüa co quan, don vj, to chuc, chInh quyên 
dja phuong3  xác nhn thu&ng xuyén di 1i gifta 2 dja phixcng. 

+ Co camk& trong vông 14 ngày qua không di dn các dja phwmg khác 
ngoài thãnh phô Dà Näng ia tinh Quáng Nam, thirc hin di và ye trên mt tuyên 
dixng cô djIIh, hn ché tôi da vic tiêp xiTc vài cong dông, thirc hin nghiêm 
quy djnh 5K ciia B Y tê (cam kêt phâi dixçc khai báo trirc tuyen trên h thông 
ti Diem 1 Cong van nay). 

4. Tt ca ngithi dan khi dn1v thành pM Da Nng phái áp dimg bin pháp 
phOng, chông djch COVJD-19: 

- Thirc hin nghiêm quy djnh 5K cUa B Y t, luôn deo khu trang, không 
dimg, do tai dja phtrang có djch, thu&ng xuyen sat khuâñ tay, hn che tiêp xüc, 
nói chuyn, không tp trung dông ngithi, dam bâo khoang each khi tiêp xiic 
trong qua trInh di chuyén và qua trInh lu'u trü, lam vic, sinh hot và thirc hin 
the quy djnh phông, chong djch hin hành khác cüa thành phô. 

- Khi cótriu chüng nghi ng? mc COVID-19 (s&, ho, dau hong, khó th&, 
giâm hoe mat vj giac, khi'ru giac,...) không duqc tir di mua thuôc eha bnh, 
phãi báo c sà y tê nai gan nhât dé duqc tr van, khám, can thip y tê phü hqp. 

Ngithi lao dng thuc dan vj, ccx s& san xuát, kinh doanh, ccx quan, tó chrc (dan vj) thI dan vj do xác nhn; các 
trithng hcxp con 1i do chlnh quy&i dja phrang ncxi di hoc ncxi dn (x, phtthng, thj fran) xác nhn. 



KT. CfftJ T!CH 
O CHU T4CH 

5. Các quy djnh, hithng dn ngithi dan dnIv thành ph Dâ Nng trái vói 
ni dung Cong vn nay không con hiu lirc thi hành. 

Nhn duqc Cong van nay, d nghj các Co quan, don v, dja phucing và các 
cá nhân lien quan to chirc triên khai thic bin./4' 

Noinhn: 
- Nhu trôn; 
- BCDQG Phông, ch6ng dch COVJD-19; 
- TUU, TFHDND TP; 
-BTir1ênhQK.5; 
- UBND các tinh, thãnh phô trirc thuOc TW; 
- Cáo dng chI UV Ban TVTU; 
- CT và PCT UBND TP; 
- VPTU; các Ban tham miru, giüp vic TU; 
- TJBMTQVN TP và các doàn the chInh tn TP; 
- Cáo cci quan thông tin, báo chI; 
- Luu: VT, KGVX. 
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