
OY BAN NHAN DAN 
THANH  PHO BA NANG 

S: O957UBND-SYT 

V/v thrc bin mt so bin pháp 
phông, chông dch COVID- 19 doi 

vói ngthi dênlvê thành phô Dà Nng 
tr cac da phuxng khác 

KInhgiri: 
- Các sâ, ban, ngành, hi, doàn the; 
- Các cci quan Trung umig dóng trên dja bàn; 
- UIBND các qun, huyn, phu&ng, xà. 

CAn cü Ngh quyt s 128/NQ-CP ngày 11/10/202 1 cüa ChInh phü ye vic 
ban hành Quy djnh tam  th?yi ThIch img an toàn, linh boat, kiêm soát hiu qua dich 
COVID-19; Quyêt djnh so 4800/QD-BYT ngày 12/10/2021 cüa B trumg B Y 
té huóng dan ye chuyên mon y te thirc hin Nghj quyêt so 128iNQ-CP ngày 
11/10/202 1 cUa Chinh phü, các vAn bàn hithng dan ci:ia B Y té và các B, Ngànb 
lien quan, Cong vAn so 7009/UBND-KGVX ngày 15/10/2021 cüa UBND thành 
phô Ba NAng ye tam  thai áp di1ng mt so bin pháp "thIch rng an toàn, linh hoat, 
kiêm soát hiu qua djch COVID- 19" trên dja bàn thành phô Ba NAng; 

Xét d nghj ciia S& Y t tti Cong van s 499 8/SYT-NVY ngày 18/10/2021 
và dé dAm bAo giám sat, diêu tra djch t dôi vai ngtthi dan dênlve thành phô Ba 
Nng, Chü tjch UBND thành phô thông nhât chi do mt so bin phAp phông, 
chông dch COVID- 19 dôi vói nhQng ngui dênlvê thành phO Ba NAng tü cáo dja 
phixcng khác nhu' sau: 

1. Yêu cu chung: 

- Trithc khi dn/v thành ph Ba Nng, ngithi dan phAi thc hin dAng k3 
trén h thông trirc tuyen cüa Quôc gia hoc cüa thAnh phô Ba NAng (iiig dçing 
Danang Smart City: vAo mic "E)Ang k vào thAnh phô Ba Näng" hoc vào trang 
https://khaibaoyte.danang.gov.vn, vAo mic "Ngixii dan khai báo, dang k vào 
thành phô BA Nrig") vA km lai  ma QR duçc cap (bAng hInh Anhtrên din thoai di 
dng hoc in trén giay) dê sfr dçing khi di chuyên dên!vê thAnh phô Ba NAng. 

- Thirc hin nghiêm quy djnh 5K (Khu trang - Khir khun - KhoAng cách - 
Khôngtâp trung - Khai báo y tê) và cáo quy djnh phông, chông djoh hin hành cAa 
B Y tê vA thành phô Ba NAng. 

- Khi dn chót kim soát djch cüa thAnh ph Ba Nng, nu có triu chrng 
nghi ng mAc COVID- 19 (sot, ho, dau h9ng, khó th&, giAm hoc mat vj giác, 
khIm giác,...) thrc hin lay mâu xét nghim (khOng thu phi) trtr6c khi vAo thành 
phô Ba NAng. 

2. Di vi ngix?yi dnIv Ba Nng t1r cáo dja phu'ong duqc xác djnh cp d 
djch' & cap 1, cap 2: 

T theo döi sirc khOe và thrc hin phông,. chng djch COVID-19 theo quy 
djnh hin hành. 

Theo Quy& djnh s 4800/QD-BYlngay 12/10/2021 cOa BO trtxOng B Y t. Cp dt djch cOa các x, 
phung tr&i Ca ni.râc dirqc cp nht trén Cong Thông tin din tfr BO Y tO ti da chi https://moh.gov.vnitong-hop-
danh-gia-cap-dodichtaidiaphuong  

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
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3.Dôi vâi nguôi dn!vê Dà Nng tr các dja phrnmg thrgc xác djnh cp d 
dich & cap 3: 

a) V xét nghim: Phãi Co kt qua xét nghim am tInh vi SARS-CoV-2 
trong vông 72 gii truc th?yi diem den thành phô Dà Nàng (bang phuang pháp 
RT-PCR ho.c test nhanh kháng nguyen). Tnthng hqp chua có kêt qua xét 
nghim, nêu có nhu câu vào thành phô, phài tr nguyen th1rc hin tçr trá phi xét 
nghim test nhanh kháng nguyen ti các chôt hem soát dtch. 

b) V cách ly y t: Không thrc hin cách ly; tir theo dOi strc khôe và thirc 
hin phOng, chông djch COVID-19 theo các quy djnh hin hành. 

4. Di vó'i ngtthi dn/v Dà Nng t'iir các dja phuang dugc xác djnh cp d 
djch a cap 4 và các vüng cách ly y tê (phong tOa)2  

a) V xét nghim: Phài có kt qua xét nghim am tInh vói SARS-CoV-2 
trong vOng 72 gi? khi den thành phô Dà Nang (bang phucmg pháp RT-PCR hoc 
test nhanh kháng nguyen). Tnthng hçip chua có kêt qua xét nghim, nêu có nhu 
cau vào thành phô, phài tr nguyen thirc hin tr trà phi xét nghim test nhanh 
kháng nguyen ti các chôt kiêm soát djch. 

b) V each ly y tA: 
- Ngithi dã tiêm dü 1iu vc xin phOng COVID- 19 hoc nguñ dã khói bnh 

COVID- 19: Cách ly ti nhà, noi lixu trü4  dü 07 ngày kê tü ngày dênlvê thành 
ph& Lay mu xét nghim 02 lan vào ngày thir nhât và ngày thu 7; trong do, 
ngày thr 7 xét nghim bang phucmg pháp RT-PCR. 

- Nguôi ehua tiêm dü li&u vc xin phông C OVID- 19: Cách ly tai  nhà, nai 
lu'u tri. dü l4ngày kê tr ngày dên/vê thành phô. Lay mâu xét nghim 03 lan vào 
ngày thr nhât, ngày thir 7 và ngày thir 14; trong do, ngày thu 14 xét nghim 
bang phumg pháp RT-PCR. 

- Triing hcrp không dam bào diu kin phOng, ehng djch COVID-19 d 
each ly tai nhà, nai km tth thI phái cách ly tp trung hoc each ly ti khách sn 
có thu phi. 

- Trung hçrp là nguYi cao tu&, nguai có bnh nn, phii n mang thai, 
nguôi dithi 18 tuoi tré em) thuc din each ly: Thirc hin cách ly tai  nhà hoc 
tai co s& y tê (nêu can thiêt) và có ngithi chäm soc each ly cüng theo quy djnh. 

c) V chi phi xét nghim và each ly y t: Nguai dan tr chi trá; tru&ng hçp 
là h nghèo, h cn nghèo, h chinh sách thi duçie xem xét ho trçi. 

5. ?éi vói doàn cong táe, lái xe v.n chuyn hang hóa, 4n tài hành khách, 
dênlvê Dà Näng tr các dia phiicmg có djch a cap d 4, eác vüng each ly y tê 

(phong tOa) 
a) Trithng hçp dnIv và lixu trü ti thành ph Dà N.ng duói 24 giô: 

- Phãi có kt qua xét nghim an tInh vâi SARS-CoV-2 trong vông 72 gi 
khi den thành phô Dà Nang (bang phuang pháp RT-PCR ho.c test nhanh kháng 
nguyen). Truang hqp chua có ket qua xét nghirn, nêu có nhu câu vào thành 

2  Buc B Y th cp nht hoc tham khão tai  bit.ly/vungdich 
CO xác nhn tiêm dO 2 lieu vc xin phông COVID-19 hoc d khOi bnh COVID-19 (co giây chng nhn 

xét nghim dLwng tInh vOi SARS-CoV-2 bang phi.roiig pháp RT-PCR hoc giây ra vin). 
Theo QuyM djnh s 879/QD-BYT ngày 12/3/2020 cOa B Y tO ye vic Ban hành "HtrOng dan cách ly ti 

nhã, ncji km trO phông chong dch COVID - 19". 
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ph& phâi tir nguyen thçrc hin tr trâ phi xét nghim test nhanh kháng nguyen ti 
các chôt kiêm soát dich. 

- Dã tiêm It nht mt müi vc xin phàng COVID-19. 

- Di chuyn trên tuyn di.r&ng ci dn1i theo k hoch cong tác, 4n chuyn; 
không dmg, do tai  dja phuang có djch khác. 

b) Trithng hçrp dn/v Dà Nng và km trü tai  thânh ph6 trén 24 gi?y: Ap 
diing bin pháp each ly y tê phông, chông djch COVID- 9 nhu Diem b, Mc 4 
Cong van nay. 

c) Trithng hçip thuc din each ly y th nhung c.n phãi thi khói Dà Nng 
khi chua hoàn thành thi gian each ly y tê thj phâi Co phi.rang an dugc S Y tê 
thông nhât truóc khi dênlvê thành ph Dâ Näng. 

6. Di vi ngi.rôi dnIv Dà Nng tr dja phuong chua cOng b vic dánh 
giá cap d djch theo Nghj quyêt so 128/NQ-CP cña ChInh phü và Quyêt djnh so 
4800/QD-BYT cüa B tnthng B Y tê: Ap diing bin pháp quy djnh ti Miic 4 
Cong van nay. 

7. T chirc thuc hiên 

a)SàYt 

- Phi hcp vi các s, ngành, da phuong lien quan htthng dan, h trg 
triên khai vic each ly y tê và to chirc các diem xét nghim test nhanh kháng 
nguyen ti các chOt kiêm soát dich. 

- Chü tn, phi hcip vii S& Thông tin và Truyn thông, UBND các qi4n, 
huyn và các co quail, don vj lien quan hithng dan các diêu kin Va bin pháp 
quail !, theo döi src khóe, phông, chông djch COVID- 19 trong qua trInh cách 
lyytê. 

- Phé,i hçp kim tra, giám sat vic thirc hin các bin pháp each ly y t, xét 
nghim dam bâo phOng, chông dch COVID- 19 theo quy djnh. 

b) Si Giao thông v.n tái: Chü trl, pMi hçip vOi S& Y t& Cong an thành 
phô và các co quan, don vj lien quan can cü tInh hInh thirc tê, tham mru UBND 
thành phô tniên khai Quyet djnh so 10906/QD-BGTVT ngày 16/10/2021 cüa B 
Giao thông van  tái ye to chirc hot dng 4n tãi cüa 5 lThh virc (di.thng b, dixng 
thüy ni dja, hang hái, duO'ng sat, hang không) dam báo thich irng an toân, 11th 
hot, kiern soát hiu qua djch COVID-19. 

c) Si Thông tin và Truyn thông: Chü trI, ph& hçip vói S Y t và CáC co 
quail, don vj lien quan có bin pháp khai thác thông tin các dja phuong ma 
ngithi dan da di qua trithc khi den/v thành phô Dà Näng qua irng dng khai báo 
y tê; tôi uu hóa h thông cãnh báo, cung cap thông tin, h trq cho cáo hrc hxçng 
lam nhiêm v1i tai chôt kiêm soát dich và tai dia bàn co s&. 

d) Cong an thành ph 

- Chü tn, phi hçp vii S& Y t, S& Thông tin và Truyn thông, UBND các 
qun, huyn và các co quan, don vj lien quan khân truong to ch'crc 1i hoat  dng 
ti các chôt (bao gôm nhân 1irc, co s vat  chat, trang thiet bj, phuang tin, quy 
trInh, quy chê phôi hcip,. ..) phü hçip vOi ni dung COng van nay. 

- Chü trI, phi hçip vâi cáo co quail, don vi lien quan tang cuàng ho.t 
dng cüa Trung tam quãn 19 nguài trén phuo'ng tin vâo, ra thành ph& 
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d) UBND các q4n,  huyn 
- Ban hânh quy& djnli áp ding bin pháp each ly tp trung, each ly tai 

nhà, xác nhn hoàn thành each ly. 
- Huy dng các lirc 1ung hi, doàn th dja phuong, T COVID- 19 cong 

dông quàn 1 ngi.thi dênlvê thành phô Ba N.ng trén dja bàn quán 1, giám sat 
vic th%rc hin each ly t.i nhà, noi km trü; xü 1 nghiêm các trumg hcp vi pham 
theo quy djnh. Nêu ngui dan không dáp üng di:i diéu kin each ly ti nhà, noi 
km trá thi to chirc each ly tp trung hoc each ly ti khách sn có thu phi. 

- Chun bj các ca s& each ly tp trung dam bào diu kin theo quy djnh t.i 
Quyêt dnh so 878/QD-BYT ngày 12/03/2020 cüa B Y tê ye vic ban hành 
"Hi.thng dan cách ly y tê ti Co sâ each ly tp trung phèng, chông djch COVID-
19" và cáo diem xét nghim test nhanh kháng nguyen t?i  các chôt kiêm soát dlch 
trén dja bàn quàn 1. 

- Ph& hçp vói S Thông tin và Truyn thông, S& Y t khai thác ti da 
hiu qua vic quãn 1, theo dôi, giám sat các tnthng hqp dênlvê thành phô Ba 
Nàng, các trumg hcip each ly ti nba, ncii hru tth bang ing dung Cong ngh 
thông tin. 

- Tang cung hoat dng cüa cáo To quãn 1 ngui trên phuong tin vào, 
ra thành phô. 

e) Các sâ, ngành, co quan, don v lien quan: Can cir chirc näng, nhim vii, 
phôi hgp ch.t che vi S& Y tê, UBND cáo qun, huyn, Cong an thành phô và 
cáo cci quan, don vj lien quan triên khai hiu qua cáo ni dung trên; dam báo 
phông, chông djch COVID- 19 theo quy dnh. 

Cong van nay thay th Cong vãns 6900/UBND-KGVX ngày 12/10/2021 
cüa UBND thành phô ye vic hu&ng dan tam  thôi bin pháp phông, chông dtch 
COVID-19 dôi v&i ngtthi dan dérilvê thành phô Ba Nàng và diêu chinh cáo van 
bàn truc day có ni dung quy djnh ye vic ngui dan, ngui trên phuong tin 
vn chuyên hang hóa ra, vào thành phô. 

Nhn dirge Cong van nay, d nghj cáo co quan, don vj, dja phuong lien 
quan to chirc triên khai thxc hin; kjp thai báo cáo, dê xuât xü l các khó khàn, 
vuóng mac trong qua trInh thrc hin; dam bào hiu qua cong tác phông, chông 
djch COVID- 19 trên da bàn thành phO.ij- 

Noi n/i in: 
- Nhu trén; 
- BCDQG Phông, chông djch COVID-19; 
- TITU, YFBDND TP; 
-BTu1nhQK5; 
- UBND các tinh, thânh phô trirc thuc TW; 
- Các ông chI UV Ban TVTU; 
- CT vâPCT1JBND TP; 

VPTU; các Ban tham rnuu, giüp vic TU; 
- UBMTQVN TP vâ. các doàn the chInh trj TP; 
- Các ca quan thông tin, báo chI; 
- Luii: VT, KGVX, SYT. 
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