
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
HUYN CON DAO Dôc 1p - Tur do - Hanh phüc 

S: 4  /KH-UBND Con Dáo, ngàyoW- tháng f2 nàm 2021 

KE HOACH 
"ThIch ung an toàn, Iinh hot, kiêm soãt hiu qua dlch Covid-19" 

trên dla  bàn huyn Con Dão 

Thirc hin Kê hoach so 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Ba Rja - Vfing Tàu "thIch irng an toàn, linh hott, kiêm soát hiu qua djch 
Covid-19" trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu; 

Can cir tInh hInli djch Covid-19 trên dja bàn huyn trong th?i gian qua,Uy 
ban nhân dan huyn ban hành Ké hoach "ThIch rng an toàn, linh hot, kiêm soát 
hiu qua djch Covid-19", vâi các ni dung nhir sau: 

I. MIJC TIEU 
1. Miic tiêu chung 
Bão v tot nhât süc khóe, tInh ming cüa ngi.thi dan; hn ché den mirc thâp 

nhât các ca mac, ca chuyên bnh ntng, tir vong do Covid-19; khôi phitc và phát 
triên kinh tê - xa hi, bào dam an ninh, trt tir an toàn xã hi; thrc hin mlic tiêu 
kép, phân dâu trong nm 2021 dua toàn huyn chuyên sang trng thai bInh thung 
mi sóm nhât có the. 

2. Miic tiêu ci the kiêm soát hiu qua djchCovid-19 
- So mac mOi tai  cong dOng/ 10.000 dânituân < 5. 
- So tü vong/tông so mac mâi <2%. 
- Tiêm vàc xin: Den ngày 31/12/2021, tOi thiêu 98% ngtthi tü 50 tuôi tth len 

diiçc tiêm dü 02 lieu; 99% ngui tü 18 tuôi trâ len duqc tiêrn dU 02 lieu. 
- Tiêm väc xin sam nhât, nhanh nhât cho ire tir 12 den dtxâi 18 tuôi theo l 

trInh tir 1ira tuôi cao den thâp và theo tiên d cung 1ng väc xin cüa B Y té. 
II. QUAN DIEM 
1. Bào dam miic tiêu kép nhi.mg dt süc khóe, tInh mng ngi.rñ dan len trên 

hêt; cac giãi phap phông, chông djch phâi dra trên co s& khoa h9c, phü hçrp vi 
thrc tiên và diêu kiin cüa huyn; dam bào ngi.thi dan duçic bão v tot nhât truâc 
djch bnh, ducictiêp cn djch vi y té sam nhât, nhanh nhât, ngay tü co sâ; nhiing 
không gay ách täc cho luu thông, san xuât. 

2. Dé cao trách thim cüa các cap Uy Dáng, chinh quyên, trách nhim ngixai 
dirng dâu trong phông, chOng djch, thrc hin miic tiêu kép; bâo dam thirc hin theo 
dñng sir lãnh dao,  chi  dao  thông nhãt tr Trung uong den huyn, dông thai phát huy 
tinh chü dng, sang tao. 

3. Trong phông, chông djch phâi lay phông djch là co bàn, lâu dãi; y t là hrc 
h.rcing nông cot cüng vii các lçrc krçng quân di, cong an,...; huy dng sr tham gia 
cüa tat cà các hrc Iu'çing, các tang lap trong xà hi. Phát huy vai trô cüa nglzôi dan, 
doanh nghip là trung tam, là chü the trong phông, chOng dch, trong san xuât, kinh 
doanh, sinh hoat  an toàn. 
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4. Các giãi pháp thIch üng an toàn, linh hot, kim soát hiu qua djch Covid- 
19 phâi diicic thrc hiii dirt khoát, kjp thM, quyêt 1it; dam bào hài hôa gifla các 
giâi pháp chuyên mon y tê vâi các giâi pháp hành chInh, kinh té - xâ hi. Các giãi 
pháp y té phãi dOng b giia each ly vói xétnghim, diêu trj, väc xin, theo phuung 
châm "each ly, xét nghim là then chôt, vac xin, thuôc diêu trj là diêu kin tiên 
quyêt". 

III. PHAN LOAI DANH GIA, XAC D!NH  CAP DQ DCH 
1. Phân Ioai cp do dich 
- Cap 1: Nguy cc thâp (bInh thithng mdi) tucmg üng vOi màu xanh. 
- Cap 2: Nguy cci trung bInh tuclng rng vOi màu yang. 
- Cap 3: Nguy co cao tl.rcmg irng vOi màu cam. 
2. Phm vi dánh giá cap d d1ch 
a) Quy mO dánh giá: Dánh giá t1r phm vi, quy mô nhó nhât có the (khu dan 

cu) nhàm dam bão 1mb hoat,  hiu qua. 
b) PhOng Y tê chju trách nhim dánh giá, tham miju Uy ban nhân dan huyn 

dê xuât Uy ban nhân dan tinh (thông qua Sâ Y tê) ban hành Quyêt djnh cOng bô 
cap d dch trên dja bàn huyn hang tuân theo quy djnh cüa B Y tê. 

c) Thôi gian dánh giá: Cp nht dánh giá hang tuân theo kêt qua cOng bô cap 
d djch (tir thr hai den chü nhtt hang tuân). 

3. Các tiêu chI dánh giá cap d d!ch 
* Các tiêu chI 
- Tiêu chi 1: T' 1 ca mac rnOi ti cong dOng/sô dân/thyi gian. 
- Tiêu chI 2: D bao phü vàc xin. 
- Tiêu chi 3: Dm bão khá nãng thu dung, diêu trj cüa co sâ khám bnh, 

chira bnh. 
* Yêu cãu vâi các tiêu chI: 
3.1. Tiêu chI 1: SO ca mac rnâi tai cong dOngllOO.000 ngithi/tuân'. 
So ca mac mOi ti.i cong  dông/100.000 ngutYi/tuân (ca mac mdi) diiçic dánh 

giá theo hucng dn cüa To chüc Y tê the gii. 
3.2. Tiêu chI 2: T' l ngri tir 18 tuOi trâ len duçc tiêm It nhât 01 lieu väc 

xin phOng Covid-192. 
a) T 1 ngithi tir 18 tuôi trâ len duc tiêm It nhât 1 lieu väc xin phOng 

Covid- 19 phân theo02 rnüc (>70% ngi.thi tr 18 tuôi trà len di.rc tiêm It nhât 1 lieu 
väc xin; <70% ngi.thi t' 18 tuôi tth len duc tiêm It nhât 1 lieu väc xin). 

b) Den ngày 3 1/12/2021, tôi thiêu 80% ngi.thi tr 50 tuôi trà len dixcc tiêm dü 
lieu väc xin phông COVID-19. 

* Phân loai cap d djch theo Nghj quyêt so 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 
näm 2021 cüa ChInh phü theo bang sau: 

's6 ca mc rnOi tai cong dng/1 0.000 ngiri/1 tun = [(St ca rnc mài trong juan + S ca mc mài cUa tuin 
triró'c)/(2 x Dan s trên dja bàn) x 100.000. Ca mc rnài tai cOng dng khOng bao gm ca nhp cãnh, ca mac trong 
c sâ cácli ly y té tp trung. 
2Dticc tinh là s ngtthi &roc tier. chüng trén tong dan so cu trU tEen dja bàn theo dO tuôi x 100 (%). 
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uchi2 
O-<20 20—<50 50-<150 2150 

270% ngithi tu 18 tui trâ len dxçic tiêm 
It nhât I 1iu vc xin Cp I ('hp 1 Cp 2 Cp 3 

3.3. Tiêu ch13: Dam bão khã nãng thu dung, diêu trj cüa co sâ khám bnh, 
chüabênh 

a) Thrc hin các co sâ thu dung, diêu trj và bâo dam so gkthng hôi sirc cap 
curu (ICU) cüa Trung tam Y tê quân dan ytheo kê hoach cüa S Y té, sn sang dáp 
irng tInh hInh dch a cáo cap d. 

b) Co kê hoach thiêt 1p Tram y té liru dng, to chAm soc ngithi nhiêm 
Covid-19 tai  cong dông và có kê hoach  cung cap ôxy y tê cho các tram y tê (Uy 
ban nhân dan huyn phê duyt kê hoach cung cap ôxy y tê tai  các  tram y tê cap dê 
dáp üng khi cO djch xãy ra; kê hoach thiêt 1p tram y tê km dng theo Quyêt djnh 
so 4042/QD-BYT ngày 21/8/2021 cüa B Y tê và to chäm soc nguai nhiêm Covid-
19 tai cong dông theo Quyêt djnh so 4349/QD-BYT ngày 10/9/2021 cUa B Y te; 
co phrorng an thiêt lap tram y té lu'u dOng tai khu dan cu, kêt hop vol bô phân y tê 
tai co sà san xuât kinh doanh); duçic dién tip,  san sang dáp irng khi can thiêt dê 
dáp lrng khi có djch xáy ra. 

A A 4. Dieu chinh cap d9 d!ch 
- Tnrng hqp không dat  duqc Tiêu chI 3 thI khOng &rc giâm cap d djch. 
- Phãi tang len 1 cap d djch nêu khôngdat duqc yêu câu tai  Tiêu chI 2. 
5. Can cü tInh hInh thrc tiên ye diên biên djch. d bao phü VäC xin, diêu kin 

thirc tê (mitt d dan cu, diêu kin kinh tê, xa hi, ...), khã näng 1rng phó, PhOng Y 
tê tham mini Uy ban nhân dan huyn dê xuât Uy ban nhân dan tinh (thông qua Si 
Y tê) diêu chinh các tiêu chI, cap d djch cho phCi hop, dam bão quy djnh tai  Ngh 
quyêt so 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa ChInh phU. 

IV. BIEN PHAP AP DUNG THEO CAP DO 
P •A r - A A 1. Cac biçn phap chuyen mon ye y te 

1.1. Chuãn b1 Hang hrc 1mg phó vói d!ch  Covid-19 
- Xây dtmg kjch ban và phtrong an bão darn cOng tác y tê phic viii phOng, 

chông djch Covid-19 theo cap do djch; to chirc triên khai khi có djch xáy ra trên 
dia bàn. 

- Tang cuang dào tao,  tp huân nâng cao näng 1rc truy vet, xét nghim, cách 
ly y tê và diêu trj trên dja bàn huyn. 

- Tang cu?ing khá näng thu dung, diêu trj và chäm sOc ngithi mac Covid- 19: 
+ Xây drng ke hoach  thu dung, chäm sóc, diêu trj nguai mac Covid-19 (FO), 

dc bit là kê hoach bâo dam dáp 1mg ye givang ICU. Cp nht sO 1iu và quán l 
phân mêm báo cáo CáC cci sâ thu dung, diéu trj FO. 

+Có kê hoach  bão dam khi có djch xãy ra: bão dam cung cap ô xy y tê;có kê 
hoach tO ch1mc các tram y tê luu dng, to chàm soc FO tai cong dông, to chüc quàn 
1 FO tai nhà. 

± To chlrc co so khám bnh, chüa bnh vra diCu trj bnh nhân thông thtrmg 
vüa diêu tn Covid-19. Bão dam to chIme phân luông, sang lQc các tnrOng hop nghi 
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nhim dn ca s khám bnh, chfta bnh d phát hin ca bnh, quãn 1 cht chë, 
tránh lay nhiêm chéo trong cc si khám bnh, chüa bnh. 

1.2. Xét nghim 
- Xét nghim các tri1ng hçip có mt trong các biêu hin triu chirng sot, ho, 

mt môi, dau hçng, mat vi giác và khiru giác, khó th... 
- Tai Co so' san xuât kinh doanh, cc sO' kinh doanh djch v1i, siêu thj, cor quan, 

cong so': Ti, to chfrc xét nghim SARS-CoV-2 ngu nhiên cho ngtrO'i lao dng: 
+ Xét nghirn các tri.thng hçp có mt trong các biêu hin triu chü'ng sOt, ho, 

mt mOi, dau h9ng, mat vj giác và khiru giác, kho tho'... hoc có yêu to djch t; 
+ Xét nghim khi bAt dâu to chüc san xuât lai; 
+ Xét nghim ngiu nhiên, djnh kS'  nguo'i lao dng có nguy co lay nhiêrn 

Covid-1 9, 
- Không chi djnh xét nghirn dOi vOi vic di lti cüa ngxâi dan, trr các 

tnro'ng hçp nghi ngo'; 
- Vic thirc hin xét nghim dê xü l ô djch: tüy thuc vào các yêu tO nguy 

co', tInh hInh djch bênh và müc d cOa ô djch, PhOng Y tê tham muu Uy ban nhân 
dan huyn quyêt djnh dOi tu'cmg, dja bàn xét nghim cho phü hqp. 

- Các khu virc cách ly y tê vüng (phong tOa): Xét nghim ngày 1, ngày 7, 
ngày 14. 

- Thirc hin xét nghim theo phtrang pháp gp mu trong trithng hçp xét 
nghim tarn soat, sang l9c, djnh kS'. 

Hix&ng dan chi tit cOng tác xét nghirn Sars-CoV-2(dinh kern tgiphy lyc 4,). 
1.3.Công tác triy vet 
- DOi vo'i cac 0 :ijch tai  cong dông: ngành y tê và các Co quan, don vj lien 

quan tham muu Ban Chi dao  phOng chông djch Covid- 19 huyn chü dng, thixc 
hiên. 

- DOi vo'i các 0 djch dánh giá CO phm vi rng, quy mô lO'n, có the diên biên 
phüc tap, dê xuât Trun tam kiêm soát bnh ttt tinh (CDC tinh) ho trq, phôi hçp. 

Cách truy vet: Theo h gia dInh; nhung nguo'i tiêp xüc gân, nguy co lay 
nhim cao. 

- Phong tOa phtm vi, quy mô nhO nhât cO the. 
1.4.Cáchlyytê 
- DOi vói nguo'i dênlvê tr dja bàn có djch cap d 3, cap d 4 hoc vüng cách 

ly y tê: thirc hin theci COng vAn so 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 cüa B Y 
te (phy lyc,). 

- Dôi vo'i nhüng nguo'i tham gia các doàn cOng tác theo quyêt djnh cüa co 
quan có thâm quyên: tIiirc hin theo Cong vAn so 6386/BYT-MT ngày 06/8/202 1 
cOa B Y te (phy lucy), 

- DOi vói hic krrng tham gia ho trq cOng tác phOng, chông djch: thirc hin 
theo COng vAn so 73 I6IBYT-MT ngày 03/9/202 1 cüa B Y tê (ohy lyc,). 

- DOi tuçrng nguo'i nh3p  cãnh thirc hin cách ly y tê tp trung 14 ngày (trtir 
truo'ng hqp ngu'o'i nhp cãnh vào lam vic duo'i 14 ngày và các trithng hqp nhp 
cânh cách ly theo quy djnh khác cüa Ban Chi dao  qu& gia phOng, chOng djch 
Covid-19 và cüa Bô Y te); nguo'i nhp cãnh dã tiêm 02 müi vAc xin thI cách ly y te 
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tp trung 7 ngày: thirc hin theo Cong van s 6288/BYT-MT ngày 04/08/202 1 cüa 
BYtê(phylyc). 

- Dôi vói ngu1i cao tuôi, ngiRii có bnh nén, phi nQ mang thai thrc hin 
cách ly ti nhà và có ngu?ii chäm soc each ly cüng, thirc hin theo Cong van so 
5599/BYT-MT ngày 14/7/202 1 và Quyêt djnh so 4800/QD-BYT ngày 12/10/202 1 
cüa B Y té (phy lyc). 

- Dôi vi tré em di.rói 16 tuôi là ngLthi Vit Nam, có tiêp xüc gân vâi trueing 
hcp mac Covid-19: thirc hin theo Cong van so 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 
cüa B Y tê ,hy lyc). 

- DOi vâi ngt.thi tiêp xOc gân (Fl), ngui di/vê/qua các vüng cüa quOc gia 
dang có djch Covid-19: thirc hin theo Quyet djnh so 878/QD-BYT ngày 
12/3/2020 cUa B Y tê ye vic ban hành Hung din cách ly y tê tai  co sâ cách ly 
tp trung phông, chông djchCovid-19 (phy lyc). 

- Dôi vOi cách ly y tê tai  nhà cho ngi1i tiêp xñc gân (F 1): thirc hin theo 
Cong van so 5599/BYT-MT ngày 14/7/202 1 cOa Bô Y té (phy lyc). 

1.5. Tiêm chüng vãc xin phông Covid-19 
Triên khai tiêm väc xin phOng Covid-19 müi 3 theo phân bô cüa Uy ban 

nhân dan tinh, i.ru tiên tiêm cho ngui t1r 50 tuôi trô len, nglxi có bnh nên, phii ni 
có thai, phii ni mâi sihh con (con dithi 6 tháng tuôi), ngthi lao dng lam vic tai 
Co so djch vii, lu'u trü, các1irc hrcmg phông chông djch tuyên dâu... 

1.6. Diêu trl  ngtrbi nhiiêm 
- Thiêt lap co sO thu dung, diêu trj và ké hoach bâo dam so giu?mg hôi sOc 

cap cOu (ICU) tai Co sO khám bnh, chüa bnh sn .àng dáp Ong tInh hInh djch 0 
các cap d. 

- Thiêt l.p tram y té li.ru dng, to chäm soc ngixOi nhiêm Covid- 19 tai cong 
dong và cókê hoach cung cap ôxy ytê dê dáp Ong khi có djch xây ra. 

- Diêu trj ngii0i nhiêm thrc hin theo Quyêt djnh so 4689/QD-BYT ngày 
06/10/2021 cOa B Y tC ye vic Hi.rOng dan chân doán và diêu trj Covid-19 (vhy 
luc). 

- Quãn 1, theo dOi, diêu trj ngu0i nhim (FO) tai  nhà, thirc hin theo Quyet 
djnh so 4038/QD-BYT ngày 21/8/2021 cOa Bô Y tê, HuOng dan tam  thOi ye quãn 
l ngi.thi nhiêm Covid- 19 tai  nhà (phy lyc,). 

2. Các bin pháp hành chInh 
Can cO vào cap d djch trén dja bàn dé quy djnh ci the ye giOi han  so hxqng 

nguOi tham gia, phm vi và cong suât cOa hoat dng và to chOc nhi.mg không vuqt 
qua quy djnh tai  huOng dn nay ('phy lyc I dinh kern,). 

3. DEji vol ngirO'i dn 
- LuOn nêu cao tinh than cãnh giác, chO dng, linh hoat,  dng viên ngi.rOi 

than, gia dInh tir bão v, chäm soc sOc khOe và song an toàn phông, chOng djch 
Covid-19. 

- Thrc hin nghiêm 5K (Khâu trang - KhO khun - Khoãng each - Khai báo 
y tê - Không tii tp dông nguOi), dc bit là khi tham gia các hoat dng tp trung 
dông ngithi. 

- So ditng các rng ding cong ngh thông tin (nhu: irng diing PC-Covid, Ong 
diing VNEID, Ong diing So sOc khôe din tO...) dê khai báo y tê quét ma QR khi 
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den các diem có dan ma, däng k' tiêm chüng vac-xin, khám, chüa bnh (neu có 
din thoai thông minh). 

-, Tuân thu diêu kin ye tiêm chüng, xét nghim, each ly theo hithng dan cüa 
BYtê. 

- Diêutrj tti nhà dôi vâi ngi.thi nhiêm Covid-19: theo hithng dan cüa ngành 
Y té và quyêt djnh cüa Uy ban nhân dan huyn, phü hqp vi diêu kiin  thu dung, 
diêu trj tai  dja phrnng và diêu kin an, a, sinh ho.t, nguyen vQng cüa nglxôi nhiêm 
Covid-19. 

4. Vic di ku cüa ngtrô'i dan, du khách, ngtrôi den cong tác, lam vic ti 
da bàn huyn Con Dáo 

- Thrc hin d.y tü thông dip 5K. 

- Duy tn xét nghim sang l9c t.t cã nguai dnIv Con Dão theo phrnmg 
pháp Test nhanh kháng nguyen mâu dm hoc mâu gp 3 thy tnthng hqp cii the 
(quy djnh tai trang 27 Ké hogch 202/KH- UBND ngày 07/12/2021 Kê hogch "thIch 
thig an toàn, linh hogt, kiêm soát hiu qua djch Covid-19" trén dja bàn tinh Ba Rja 
— Vüng Tàu). 

- Can cCr cp d djch, UBND huyn Con Dâo cong b hang tun, ngtthi dan, 
du khách, nguai den c..ông tác, lam vic thirc hin các bin pháp tuang rng vâi 
tirng cap do djch ('theo phy lyc 1 vàphy lyc 3 dInh kern,). 

- Ngixäi dan ttr Ija bàn cp d 1, cp d 2 dn Con Dào: di lai  không  han 
ch. 

- Ngui dan tr dj bàn cp d 3 dn Con Dão: 
+ Di vâi nguai dã tiêm vc xin (It nht 01 liu, có chrng nhn tiêm chüng) 

dã qua 14 ngày hoc dã khói bnh COVID-19 (co giây xác nhn khOi bnh 
COVID-1 9 ho.c giây ra vin không qua 6 tháng): Duçvc phép di 'aj 

+ Di vYi ngu?ii chi.ra tiêm vc xin: Ducic di dn các Con Dâo 
nhung phâi có kêt qua xét nghim kháng nguyen nhanh am tInh hoc xét nghim 
RT- PCR am tInh; khi den Con Dão phâi tr theo dôi sirc khOe trong 7 ngày. 

- Ngtthi dan ttr dja bàn cp d 4 dn COn Dâo: 

+ Di vOi ngt.rai d tiêm dü 02 liu v.c xin (co chung nhn tiem chüng dü 
lieu) dã qua 14 ngày ho.c d khOi bnh COVID-19 (cógiây xác nhn khOi bnh 
COVID-1 9 hoc giây ra yiên không qua 6 tháng): khi den Con Dào phài duçic xét 
nghim kháng nguyen nhanh am tInh hoc xét nghim RT-PCR am tinh; khi den 
Con Dáo phãi tir theo dôi sue khOe trong 7 ngày. 

+ Di vôi nguai cia tiêm 01 1iu vc xin hoc chua tiêm yc xin: huyn Con 
Dão không tiêp nhn (tnt trithng hp cap thiét,). 

* Do näng Içrc" t con han  ch, chi diu trj duçc nhüng FO có triu chirng 
nhç nên UBND huyn khuyên cáo: 

+ Di vâi du khch, ngithi di cong tác nu a các dja bàn dang có cap d djch 
a cap d 3, cap d 4 phãi chap hành nghiêm các quy djnh nêu trén. 
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+ Di vi du khách là ngthi có bnh nn, ngithi cao tui cn can nh.c khi 
den Con Dào. 

5. U'ng dyng cong ngh thông tin 
5.1 .Cp nht thông tin ye tiêm chüng vac xin, kêt qua xét nghim Covid-19, 

kêt qua diêu trj Covid-i 9: thirc hin kjp thyi, day dü. 
5.2. Quán l thông tin ngixii vào/ra dja diem cong cong,  sir dicing phLrcmg 

tin giao thông cong cong,  các dja diem san xuât, kinh doanh, sir kin dOng ngi.thi 
bang ma QR: thirc hin kjp thai, day dü. Chü co sà, dja diem kinh doanh có trách 
nhim tjo ma QR dja diem trên irng diing PC-COVID, in dan ma QR và yêu câu 
ngthi lao dtng, khách hang quét ma khi vào/ra co so, da diem kinh doanh dê quãn 
1 thông tin. 

V. TO CHUC THVC HIN 
1. Thu trimng các co' quan, d(rn v 
- Can cü chi:rc nang, nhim viii theo K hoch s 202/KH-UBND 

ngày 07/12/202 1 cüa UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu khân truong tham mixu Uy 
ban nhân dan huyn triên khai thirc hin áp ding các bin pháp phü hqp vii trng 
cap do djch. 

- Chju trách nhim quán 1 thông tin nguci vào/ra co quan, dcm vj bang ma 
QR: tio ma QR dja diem trên ü'ng diing PC-COVID, in dan ma QR và yêu câu 
ngthi lao dng, khách lien h cOng vic quét ma khi vào/ra Co quan, don vi dê 
quãn l thông tin. 

- Cp nht hiing dn cüa các Be,,  ngành Trung hong, tinh có van bàn htr&ng 
dan ciii the thuc phni vi ngành, linh virc ph trách; tang cung Cong tác chi dto 
thirc hin dam bão phi.rong châm thIch üng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua 
djch Covid-19 dê triên khai áp diing trén dja bàn huyn. 

- Kjp thyi tháo gi ngay khó khän, xir 1 các van de dt xuât, phát sinh lien 
quan den cong tác phông, chông djch thuc ngành, 1mb virc ph1i trách; dông th?yi 
báo cáo kjp thai ye Uy ban nhân dan huyn dê chi d?o  giái quyêt. 

2. Phông Y t 
- Chü trI, phM hcip vi Trung tam t quân dan y thirc hin dánh giá cp d 

djch tü phm vi, quy rnô nhô nhât có the (khu dan cu) dam bào 1mb hot, hiu qua, 
kiêm soát djch Covid-.l 9; dông thii tO chic dánh giá và tham muu Uy ban nhân 
dan huyn báo cáo, d xuât Si Y tê, UBND tinh cOng bô, quyêt djnh cap d djch 
hang tuân. 

- Huang dn, kiêm tra, giám sat vic xây drng phuong an phông, chng djch 
Covid- 19 theo trng cap d djch Va thirc hin các quy djnh phOng, chOng djch cüa 
các co sO y tê tu nhân, nhà thuôc tu nhân, nhà hang và cac don vj thuc thâm 
quyên quàn 1 theo phân cap tren dja bàn huyn. 

- PhOi hqp vOi Trung tam Y tê quân dan y thrc hin các huOng dan cüa SO Y 
tê dOi vOi viêc xét nghim, each ly, theo dOi y té ngi.xOi den tü vüng djch, tü các dja 
phuong khác; nguOi nhp cãnh (bao gOm tré em chi.ra tiém hoc tiêm chixa dü lieu 
vc xin); nguOi hoàn ttiành cách ly tp trung ducic di chuyên thun lçii ye noi cu 
triVluu trñ, lam vic d phiic vii khOi phiic và phát triên san xuât. 

3. Trung tm V t quãn dan y huyn 
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- Can cu cong b cp d djch cüa tinh, t chüc trin khai và thirc hincác 
hróng dan cüa Sà Y tê dôi vói vic xét nghim, each ly, theo dôi y tê ngi.rii den tir 
vüng djch, tü các dja phixcmg khác; ngthi nhp cânh (bao gôm tré em chua tiêm 
hoäc tiêm chua dü lieu väc xin); ngxi hoàn thành cách ly tp trung duçc di 
chuyên thun 1çi ye ncyi cii trii/lixu trñ, lam vic dê phiic vi1 khOi phiic và phát triên 
san xuât. 

- Chü trj, phi hçp vth các khu dan cii nâng cao hiu qua hoat dng cüa tram 
y tê lixu dng, to chäm soc ngtthi nhiêm Covid-19 tai  cong dông và có ké hotch 
cung cap ôxy y tê cho cac tram y tê dê dáp 1rng khi cO djch xây ra. 

- TrInh Uy ban :thân dan huyn phê duyt kê hoach cung cap o xy y té tai 
các tram y tê dê dáp üng khi có djch xãy ra; ké hoach thiêt 1p tram y tê km dng 
theo Quyét djnh so 4042/QD-BYTngày 21/8/2021 cüa B Y tê và tO chäm soc 
ngixô'i nhim Covid-19 tai cong dOng theo Quyêt djnh so 4349/QD-BYT ngày 
10/9/2021 cüa B Y te; duc diên tip, san sângdáp ng khi can thiêt. 

- Thiêt 1p  co sd thu dung, diêu trj và ké hoach bâo dam so gii.thng hôi sirc 
cap c1ru (ICU) tai  co s'i khám bnh, chfta bnh san sang dáp 1rng tmnh hInh djch 
các cap ctc. 

- Diêu trj ngithi nhiêm thirc hin theo Quyêt djnh so 4689/QD-BYT ngày 
06/10/2021 cüa B Y cê ye vic Hithng dn chân doán và diêu trj Covid-19 ('phy 
luc). 

- Quãn l, theo di, diêu trj ngithi nhim (FO) tai  nba, thrc hin theo Quyêt 
djnh so 4038/QD-BYT ngày 21/8/2021 cüa B Y te, Hung dn tam  thai ye quân 
1 ngithi nhiêm Covid- 19 tai  nhà (hy lyc). 

- Chü trI, phôi h(lp vii các co quan, don vj lien quan tO chüc tp huân cong 
tác lay mâu test nhanh, each m.c trang phiic phông chOng djch; tiêp nhn, thâm 
dinh các mu test nhanh cüa các co sâ du lich. 

4. Ban Chi buy quân sr huyn 
- Tiêp ti1c huy th)ng b di thithng trrc, dan quân t1r v phOi hqp chat ch 

vi 1irc 1ung COng an, Y te thirc hin tot cOng tác phOng, chông djch trên dja bàn. 
- Theo dOi tInh hInh hoat  dng  tai  các khu cách ly y te tp trung, bão dam 

d.y dü ch do, tieu chuân, co sâ vt chat, doanh trai, doanh cti, nhu yêu phâm,... 
ke cá trong va ngoài doanh trai  quân di, kjp thi & xuât Uy ban nhân dan huyn 
các van dê phát sinh moi có lien quan. 

5. Cong an huyn 
- Dam bào an nirih chInh trj, tr.t tr an toàn xã hi trên dja bàn huyn; dam 

bão an ninh, tr.t tir tai  các khu cách ly, khu diêu trj bnh nhân Covid-19. 
- TO chüc tot cOng tác nàm tInh hInh, tham miiu, dé xuât xir l các van dê 

mOi phát sinh, kiêm soát tot tInh hInh khOng de bj dng bat ng, kjp thii diêu tra 
x1r l nghiem các hành vi vi phm y phOng, chOng djch. 

- Chü trI, phôi hçip các co quan, don vj lien quan: 
+ Thçrc hin nhim vtai các chôt kiêm soát phOng, chông djch, các tO (di) 

tuân tra kiem soát phôrg, chOng djch trên dja bàn huvn. 
+ Tht.rc hin cOng tác truy vet các tri.thng hp tiep xüc gân vi các ca nhiêm, 

ca nghi nhiêm trên dja bàn huyn. 
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+ Kim tra xu 1 các Co si djch vii du 1ch vi phm các quy djnh v phông 
chng djch Covid-19 và cüa dja phucing. 

6. Phông Van hôa và Thông tin 
- Huóng dan, kiêm tra, giám sat vic xây dirng phrnmg an phông, chông djch 

Covid- 19 theo tüng cap d djch và th1rc hin các quy djnh phông, chng djch cüa 
các Co si kinh doanh djch vii du ljch, liru trü, van hóa, the thao và các don vj 
thuc thâm quyên quãn 1 theo phân cap trên dja bàn. 

- Tham mini UBND huyn xác nhn Phucmg an hott dông thIch 1rng vài 
tüng cap do djch cüa doanh nghip kinh doanh du ljch dâ dugc xêp hang 4 sao, 5 
sao, các Khu du ljch; Uy ban nhân dan huyn üy quyên Tnrórng phông Van hóa và 
Thông tin xác nhn Pht.rong an hot dng thIch irng vOi tirng cap dt djch cüa cac 
doanh nghip kinh doanh du ljch con 1,i trên dja bàn vàPhirnng an hoat dng thIch 
1rng vâi tlrng cap d djch cüa các h kinh doanh du ljch trên dja bàn. 

- Phông Van hóa và Thông tin chü tn, phi hçip Trung tam Van hóa - 
Thông tin và The thao và các khu dan cu tang cung tuyên truyên triên khai thirc 
hin "ThIch lrng an toàn, linhhoat, kiêm soát hiu qua djch Covid-19", tao  dông 
thun, niêm tin xã hi; thiic day tInh tir giác, tIch circ cüa Nhân dan trong phOng, 
chông djch; huOng dan các bin pháp thIch 1rng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu 
qua djch Covid-19 nâng cao nhn thirc cüa nguYi dan trong trng thai bInh thuOng 

mOi. 
- Chü trI, phôi hçip vâi PhOng Y tê, PhOng Kinh tê, Phông Tài chInh - Kê 

hoach và Tnràng các kiu dan cu hithng dan các co sâ, dja diem kinh doanh tao  ma 
QR dja diem dé quân 1 thông tin nguôi vào/ra dja diem cong cong,  sü dicing 
phi.rong tin giao thông cong cong, các dja diem san xuât, kinh doanh, sir kin 
dông nguiii. 

7. Phông Ni v) - Lao dng - Thurong binh và Xã hi 
- Trin khai hurng dn hoat dng cüa các co s&, dja dim hoat dng ton 

giáo, tin nguöng, th?y tçr dam bàophOng, chông djch Covid- 19. 
- Chü trI tham mixu vic to chirc triên khai thirc hin các chê d, chInh sách 

h trçl các dôi tuqng chju ánh huâng do Covid-19. 
- Chü tn, phôi hçp v6i càc co quan lien quan dê xuât các giài pháp bão dam 

an sinh xä hi, h trçr tré em, nguñ lao dng, ngi.thi sü diing lao dng; dê xuât các 
giâi pháp khôi phiic thj trumg lao dng. 

- Tham mini Uy ban nhân dan huyn phát dng các phong trào thi dua trong 
phOng, chOng dch Covid-19, khOi phic và phát trién kinh tê - xã hi. Phôi hcp vO'i 
PhOng Y té và CáC co quan, don vj lien quan d xuãt khen thithng kjp thyi các tp 
the, cá nhân có thành tIch xuât sac trong phOng, chông djch Covid- 19 và phiic hôi 
kinh t& 

8. Van phOng huyn 
Phôi h9p vOi S Ngoai vii ho trg ngithi nuóc ngoài, Vit kiêu khi bj nhiêm 

bnh trên dja bàn huyfi. 
9.PhOngKinhtê 
- Huàng dan, kiCm tra, giàm sat vic xây dirng phuong an phOng, chông 

djch Covid-19 theo ttrng cap d djch và thirc hin các quy djnh phOng, chông djch 
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cüa trung tam thtwng rnai, siêu thj, chq, cor si ch bin hãi san, càng cá. . . và các 
don vi thuc thâm quyên quàn 1 theo phân cap trên dja bàn. 

- Tham muu cong tác bào dam hang hóa, nguyen vt 1iu, nàng hrçing dé dáp 
trng yêu câu phiichôi san xuât, kinh doanh và phát triên kinh tê - xã hi. 

- Hiing dan các hot dng thi cong các dir an, cong trInh giao thông darn 
bâo thIch üng an toàn, !inh ho.t, kiêm soát hiu qua djch Covid-19. 

- Râ soát hixng dan, kê hoch hot &ng giao thOng, vn tãi ni dão, v.n tái 
bang di.x&ng hang không, bang duô'ng thüy, luu thông hang hóa, báo dam lien t1c 
chui cung ing san xuât,... thich i:rng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch 
Covid-19. 

- Xác nhtn Phuorng an hoat dng thIch üng vài tfrng cap d djch cüa cac 
doanh nghip, Co sàsàn xuât kinh doanh thuc 1mb virc quàn 1. 

10. Phông Tài nguyen và Môi trirong 
- Hithng dan, ki m tra, giám sat vic xay drng phuong an phOng, chông 

djch Covid- 19 theo tirng cap d djch Va thrc hin các quy djnh phông, chông djch 
cüa các chü dâu ti.x, doanh nghip thi cOng cong trInh xây dmg, cãng biên và các 
don vj thuc thâm quyn quàn 1 theo phân cap trên dja bàn. 

- Rà soát hurng dan xü 1, 4n chuyên chat thai phát sinh trong phOng, 
chông djch Covid-19. 

- Chi dao  cOng tác tang cung nàng 1rc xr 1 chat thai an toàn trong phOng, 
chông dch Covid-19. 

- Hi.ràng dan ye các boat  dng thi cong các dç an, Cong trInh xây dng dam 
bâo thIch üng an toàn, lirih hoat, kiêm soát hiu qua djch Covid-19. 

- Cp nht yêu cIu dam bão phông, chông djch Covid-19 và lay nhiêm trong 
các quy hoach  xay dirng. 

11. Phông Tài chInh- Kê hoch 
- Dê xuât Uy bar' nhân dan huyn các giài pháp can dôi nguOn ngân sách dja 

phuong dé thrc hin phông, chOng djch Covid-19; phôi hqp vOi các co quan lien 
quan thirc hin chinh sách xã hi hóa, hçp tác cOng tu cho phông, chông djch. 

- Chü trI xây ding, hoàn thin chiên lucic, kê hoach khôi phiic và phát triên 
kinhtê,xâhi. * 

- Chü trI, phôi hccp vâi các co quan lien quan dê xuât các giài pháp tháo g 
khó khàn, h trçl doanh nghip; chInh sách uu dãi thu hut các nhà dâu tt.r nithc 
ngoài. 

- Tham muu thirc hin vic mua sam dê phiic viii cong tác phông, chông djch 
Covid-19 dting quy diih, dam bào cOng khai, minh bach,  cht chë, phOng, chông 
tiêu ci.rc, lang phi, tharii nhüng. 

12.PhôngGiáodticvàDàoto 
- Phôi hçip vi Fhông Y té rà soát huâng dan phông, chông djch Covid-19 

trong hot dng giáo di:c, dào tao. 
- Tiêp tic thirc iin các giài pháp dam báo nhim vii nam bce 2021 - 2022 

an toàn, hiu qua, phü !yp  vi tInh hInh djch Covid-19 tren dja bàn huyn. Can cr 
vào din biên djch brih, dê xuât Uy ban nhân dan huyn quyét djnh vic day  và 
hc trrc tip, dam bào n toãn phOng, chOng djch. 

13. Phông Tir pháp 
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- PhM hçip các c quan, dcm vj tham muu Uy ban nhân dan huyn trong ban 
hành các quyêt sách, chi dao  thirc hin thIch rng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu 
qua djch Covid-19; rà soát các vtxâng mac, bat c.p trong các van ban quy phm 
pháp 1ut lien quan den boat dng dâu tu, san xuât, kinh doanh và dé xuât, kiên 
nghj sira dôi, bô sung dê tao  thun 1i cho các boat dng dâu tu, san xuât, kinh 
doanh phát triên ben vrng. 

- Tuyên truyên, phô biên pháp 1u.t ye thirc hin thIch 1rng an toân, linh hoat, 
kiêm soát hiu qua djch Covid-19. 

14. Thanh tra huyn 
Chi dao  to chüc tic hin cong tác thanh tra djnh kS',  dt xuât trong phOng, 

chông djch Covid-19 nhärn chông tiêu circ, tham nhüng, lang phi. 
15. Ban Quãn 1 khu du I!ch  Quc gia 

- Triên khai huóng dn tam  thôi "ThIch irng an toàn, 1mb boat,  kim soát hiu 
qua djch Covid- 19" trong hoat dng du ljch. Hrnng dn các &in vi kinh doanh, du 
ljch, xây drng phtimg an boat dng cci the thIch üng vâi tirng cAp d djch, sau khi 
doàn t chüc kim tra thAm djnh, hoàn thin h sc trinh UBND huyn (thông qua 
Phông Van boa và Thông tin) dng thcitrin khai hoat  dng, dam bâo an toàn trong 
cong tác phông chng djch. Ttng hçip h s thi.thng xuyên báo cáo Doàn kiêm tra 
theo Quyt djnh s 1228/QD-UBND, ngày 23/11/202 1 cüa Uy ban nhân dan huyn 
(thông qua PhOng Van hóa và Thông tin), dé Doàn xuông Co sâ kiêm tra phuong 
an trrnrc khi trInh Uy l'an nhân dan huyn phé duyt vâ trin khai boat dng, dam 
bão trong cOng tác phOng chng djch. 

- Phi hçip vói các Co quan, don vj lien quan kim tra xir 1 các co sâ djch vcl 
du ljch vi pham các quy djnh v phOng chng djch Covid-19 và cüa dja phi.rong. 

- Chñ trI phi hqp vói các co quan, don vj lien quan kim tra các co sâ kinh 
doanh djch vv du ljch, kru trü chua dñ diu kin boat dng ma tip nhn khách, d 

co quan có thAm quyn xir 1 theo quy djnh. 

16. Ban quãn I Vurm Quc gia Con Dão 
Triên khai huOng dan tam  thai "Thich ing an toàn, linh hoat, kiem soát 

hiu qua djch COVID-19" trong boat dng du ljch thuc don vj quãn 1. Hung 
dn các tram  kiêm soát thuc don vj xây drng phuong an hoat  dng ci the thIch 
tng vâi tirng cap d djch trien khai boat dng, dam báo an toàn trong cong tác 
phông chông djch. 

17. Trung tam bão ton di tIch Quôc gia Con Dão 
Triên kbai huOng dn tam  thi "Thich ing an toàn, linh hoat, kiem soát 

hiu qua djch COVID-19", xay dimg phuong an boat dng ci the thIch rng vOi 
ttrng cap d djch, trInh UBND huyn phé duyt và triên khai hoat dng, dam bâo 
an toan trong cong tác phOng chông djch Covid- 19. Hung dan ngthi dan va du 
kbách khi den tham quan di tich, báo tang chap hành nghiêm các quy djnh cüa 
dja phuong d dam bâo an toàn trong cOng tác phOng chông djch Covid- 19. 

18. Các cong ty, doanh nghip, co' sr san xuât - kinh doanh, co' s& Itru 
trü, don v  thi cOng Cong trInh,... trên d!a  bàn huyn 
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- Can cir Ké hotch so 202/KH-UBND ngày 07/12/202 1 cüa UBND tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu và phii hc 1 dInh kern khân triicmg xây drng kjch bàn và phung 
an phông, chOng djch Covid- 19 theo tirng cap dO djch cii the lam co s& to chrc 
th?c hin; giri kjch bàn và phisong an ye các Co quan chuyên mOn cüa huyn dê 
theo döi, kiêrn tra, giám sat vic thirc hin. 

- Chü dng, linh hott áp dicing thirc hin nghiêm các bin pháp phông 
chông djch ci the tai  cOng ty, doanh nghip, co sâ san xuât, kinh doanh... tucing 
üng va phü hçip vâi t1rng cap dO djch theo cong bô cüa UBND huyn (thii gian 
cong bô: thir 3 hang tuân). 

- Chju trách nhim quân ! thông tin ngui vào/ra côngty, doanh nghip, 
dja diem san xuât, kinh doanh bang ma QR: Chü co sâ, dja diem kinh doanh có 
trách nhim to ma QR dja diem trên ing dung PC-COVID, in dan ma QR và yêu 
câu ngthi lao dng, k1ách hang quét ma khi vào/ra Co s, dja diem kinh doanh dé 
quãn l thông tin. 

- Bôi vol các co s& liru trO can lu'u them mt so ni dung sau: 

+Tô chirc test nhanh cho du khách và báo cáo kt qua test nhanh v Trung 
tam Y tê quân dan y sa 01 gi nhn khách. 

+ Dôi vol du khách i vüng cp dO 3 chua tiêm vc xin: Phâi tir theo dOi süc 
khOe trong 7 ngày. 

+ Di vol du klmch a yang cp dO 4 dâ tiêm 01 liu vc xin hoc chua tiêm 
vàc xin: không tiêp nhn. 

+ Di vol du kliách là ngithi có bnh nn, nguai cao tui c.n can nhc khi 
den Con Dão. 

A A A A •A A A 19. Be ngh Uy ban Mt trn To quoc Viçt Nam huyçn va cac to chuc 
doàn the 

- Phi hcip vYi các co quan, dm vi lien quan tuyên truyn v.n dOng Nhân 
dan nâng cao thirc, ty giác tuân thu các bin pháp phông chông djch bnh; tiêp 
tiic 4n dOng các tO ch'rc, doanh nghip vra phông, chOng djch bnh, khac phiic 
nhng h,u qua do djch bnh gay ra, vra duy trI, phát triên hoat dng san xuât, 
kinh doanh,... phát huy tinh than sang to cüa các tang lap Nhân dan trong phông, 
chông djch, thirc hin rnic tiêu kép. 

- Chü dng phi hçp vol chinh quyn giài quyt có hiu qua nhUng van dê 
xâ hOi  birc xüc ngay t1i co so, tham gia tuyên truyên, 4n dng và giám sat vic 
thirc hin các bin pháp phông, chOng djch trén dja bàn huyn. 

20. Giao Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa - Thông tin 
và The thao, các Khu dan cw 

- To chüc thông tin, tuyên truyên rOng rãi den các cong ty, doanh nghip, 
co sâ san xut kinh doanh, du lich, djch v, chçi, siêu thj,. ..và nguai dan, du khách, 
nguai dn cong tác, lài n vic trên dja bàn thành phO Vüng Tàu cá nOi  dung triên 
khai thirc hin "ThIch (mg an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch Covid-19" 
bit, dng thu.n cüng chung tay thirc hin. 
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- Thông tin rng rãi trên các phung tin truyn thông s din thoai cüa 
Tram y tê cô djnh và Tram  Y tê km dng dê tat cà ngixi dan dugc biêt, lien h khi 
can. 

21. Yêu cau Thu tru&ng các dcm vj duqc phân cong nêu trên khân 
tnrang tham muu UBND huyn van bàn huOng dan ci1 the dôi vâi ngành, lTnh vlrc 
ph trách; tang cu&ng Cong tác chi dao  thirc hin dam bào phucmg châm thIch üng 
an toàn, linh boat,  kiém soát hiu qua djch Covid-19 de các dccnvj, doanh nghip, 
Co so san xuât, kinh doanh các linh virc triên khai áp diing. Dông thOi, kjp thOi 
tháo gO ngay khó khän, xO l các van dé dt xuât, phát sinh lien quan den cong tác 
phông, chông djch thuc ngành, linh virc theo phân cong. 

VI. DIEU KHOAN AP DUNG 
K hoach nay &rçc áp ding thng nh.t toàn huyn k ti'r ngày k ban hành. 

Các van bàn do Uy ban nhân dan huyn dã ban hành truOc day không con phü hçrp 
vOi các ni dung quy djnh tai  kê  hoach  nay thI không cOn hiu 1irc áp ding. Ci the 
là Cong van so 3683iUBND-VP ngày 6/10/2021; Cong van so 37481UBND-
PYTngày 21/10/2021 cCia Uy ban nhân dan huyn. 

Trén day là Ké hoach  "ThIch trng an toàn, linh boat, kiém soát hiu qua djch 
COVID-19" trên dja bàn huyn Con Dáo.Yêu câu các co quan, don vj nghiêm tOc 
khân truong thijc hin. Trong qua trInh triên khai nêu có phát sinh, khó khän, 
vrOng mac, phãn ánh ye Uy ban nhân dan huyn de kp thOi xir l'./. - 

Noi nhân: 
- LiJy ban nhân dan tinh (b/c); 

- Thtriig trirc Huyn üy (b/c); 

- Ban chi dao PCD Covid-19 huyn (b/c); 

- Uy ban Mt trn T quc Vt nam huyn, 

các Dean th; 

- ChU tjch, cac Phó Chi tjch UBND huyn; 
- Các ca quan. dan vj trén thee rnvc  V (thrc Iiin); 
- Các co quan, dan vj trén dja bàn huyn; 
- Cap iiy các chi bô khu dan cir; 
-09khudânc,x; 
- Ltru: VT, PYT. 

KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Nguyen Thy Nga 
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Phiilucl 

Các bin pháp hành chInhvói to chüc, co' quan, doanh nghip: 

Bin pháp . cp 1 Cp 2 dp 3 Cp 4 
hoit dông tp trung trong nhà (hi hçp, tp hun, hi thão,...), ngoài trô'i (trIrcác hoat 

d3ng dircrc Dáng, Nhànw&c cho phép, darn báo phông, chóng djch,) 

(1) Hog! dng trong izith (hi h9p, tp huAn, hi thâo,...) 
* 100% ngrôi tham gia dâ duqc tiém dü Iiu vc xin hoc dã khOi bnh COVID-19 hoc có xét 
nghim SARS-CoV-2 am tInh con hiu hrc. 
* Tang ctrng trng dung cong nghé thông tin dé hQp trijc tuyên. 

Không han  
ch so ngt.ri 

<30 ngtthi 

(<100  ng11oi*) 
<20 ng.thi 

(<70 ngl.ràri*)  
<10 ngui 

(<50  ngueri*) 

(2) Hog! dng ngoài trid 
* 100% ngui tham gia dã dixçc tiêm dü 1iu vc xin hotc dã khOi bnh COVID-19 hoc có xét nghim 
SARS-CoV-2 am tInh cOn hiu lirc. 

KhOng han 
ch s ngu'Oi <45 ngi.rO'i 

(<150 ngui*) 

<30 ngui 

(<100 

nguyi*) 

<15 ngtrOi 

(<70 ngtr i*) 

2. Vn tãi hành khách cong cong du'Ong b, throng thüy ni dla,  hang hal dam bäo phOng chông 
dch COVID-19 (ddi vái dtr&ng hang khóng áp dyng theo van ban quy dinh riêng. 
* Ngi.rii diu khin, ngtx&i phvc vi trén phi.rcmg tin &rçic xét nghim dinh kS'  01 tun/IAn i cp do 3 
và 02 tun/IAn a cp d 2. 
** NgtrO'i diu khin phixang tin có xét nghim SARS-CoV-2 am tInh cOn hiu 1irc. 

S Giao thông vn tái hLr&ng dn hoat dng vn tâi hành khách cong cong  dam báo yêu cu phOng, 
chng djch. 

Hoatdng Hoatdng Hotdng* 
KhOnghoat 

dng (trirxe 

taxi, xc cong 

ngh' 'dithi 

9ch 

3. Ltru thông, vn chuyên ni tinh hoc lien tinh 
(1) Lwu thông v(in chuyis hang hóa, 1k! ha!, dint lhüi ni fink, lien link phâi dam báo các bin pháp 
phOng, chng djch. 
* Ngtrai diu khin, ngi.r?i phc vii trên ph.rcmg tin &rçic xét nghim dlnh kS' 02 tuAnhlAn a cp d 2. 
** Lái xc, ngui phuc viii trên xc, nhân viên bc, xp, dOr hang hóa di theo xc có xét nghim SARS-
CoV-2 am tInh cOn hiu krc. 

Hoat dng Hoat dng*  Hoat  d,ng**  Hoat dng 
* * 



3iia  thông vn tãi htxàng dn hot dng kru thông vn chuyn hang hóa dam bão yêu cAu phông 

I*h.  

4wiri vi,, chuyên hang bing xe may scr ditng cong ngh có dang ks'. Xétnghim SARS-CoV-2 am tInh 

con hiu 1irc. 

Hoat dng Hoat dng Hoat dng*  Hoat  dong* 

4. San xut, kinh doanh, djch vui 

4.1. Co sã san xuijt, k/nh doanh, do,, vj liii cong dt an, cOng trinh giao thông, xây d(rng 
* Dinh k' dánh giá nguy cor lay nhiêm COVID-19 tai cor sc san xuât kinh doanh. 
* Co k hooch và chju trách nhim trin khai các bin pháp phOng, chng djch COVID- 19 và phuang 
an xii tn khi c tru'Ong hcip mc. 

Hoatdong* Hot d ng* Hot d ng* Hot d ng* 

4.2. co sfr kinh doanh die/i vi bao gôm trung tan, thwong mgi, siêu 114, cwa hang t4n (ch, ch1 
* Co kê hoach và chju trách nhim tniên khai các bin pháp phOng, ehOng djeh COVID- 19 và phucng 
an x& trI khi cO tnung hcip mAc. 
**uy ban nhân dan tinh quy dlnh han ch s krqng ngi.thi ban, mua cOng mt thai dim. 

Hoat dong*  Hoat  &ng*  Hn ch Hot 
dong** 

Han  ch Hoat 
dOng* * 

A 4.3. N/ia hang, quai: an, chY truyen thong 
* Co k hoch và chju trách nhim trin khai các bin pháp phOng, chng djch COVID- 19 và phuoiig 
an xt tn khi có tnrOng hqp mAc. 
**uy ban nhân dan tinh quy djnh han  ch s krqng ngi.r&i ban, mua cOng mt thi dim. 

Hoat dOng*  * . Hoat  dong*  . . Hoat  dong*  Han ch Hoat 
d * * çng 

4.4. Co s/fr kin/i doanh các djch vi có nguy co lay nhilm cao nhir lam tóc (bao gm cAt toe), lam dep, mat 
xa, vu tnrng, karaoke, quán bar, internet, trO chcii din ti:r hoc các cor si khác do dja phixong quyt 
djnh và dam bâo phOng, chng djch theo huàng dn cOa chInh quyn dja phucing 
* Hoat dng vài diu kin cn thit dam bao phOng chng djch. 

**Uy ban nhân dan tinh quy dinh các diu kin cn thit d hoat dng. 

Hoat dng* Han ch Hoat 
d9ng* 

Han  chê Hoat 
dQng** 

Ngrng Hoat 
dong 

A 4.5. Hogt 119ng ban hang Tong, ye so dao 

* Diiçc hoat dng nêu tiêm dO lieu vàc xin hoc dã khôi bnh COVID-19 hoc có xét nghim SARS-
CoV-2 am tInh cOn hiu krc. 

Hoat dong*  
* . 

Han ch Hoat 
. dQng* 

Ngrng hoat 
dçng 

Ngirng hoat 
dçng 

5. Hoit dng giáo duc, dào to trrc tip 
* Dam bao phOng, thông djch COVID-19 theo hiiâng dan cOa Sâ Giáo diic và Dào tao,  S& Loa dng - 
Thtrang binh va Xã hi. 

Hoat dng*  Hot  dng*/  
Hoat dng 

Hot dng 
hn ch** 

NgOng hoat 
dng/ Hoat 
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so krqng h9c sinh, ngirng môt s hoat dng theo hxóiig dn cüa Só Giáo dc và Dào tao; 
- Thuong binh và Xä hi và quy djnh cia dja phuang. Két hçp vOi day h9cItrrc  tuyên vã 

çtin hInh. 

han ch** dng han 
che** 

A A tdçngco'quan,congso 
*Cãn  k hoach và chju trách nhim trin khai các bin pháp phông, chng djch COVID- 19 và phiicing 
an xCr trI khi cO tru?mg hqp mac. 
* Giãm s hrçng ngixô'i lam vic, tang cuô'ng lam vic trirc tuyn. 

Hoat dong*  Hoat  dong*  Han ch Hoat 
çng * 

Han ch Hoat 
çng * 

7. Hot dng co' so' ton giáo, tin ngtrO'ng, thO' tip' 

* Co ke hoach va chtu trach nhiçm trien khai cac bien phap phong, chong d!ch  COVID- 19 va phi.rcmg 
an xr trI khi có tnràrng hap mc. 

* Giãm so lixcmg ngtrô'i tham gia. 

** 100% ngilô'i tham gia dã dtrçc tiêm dü liu vc xin hoc dã khôi bnh COVID- 19 hoc Co xét 

nghim SARS-CoV-2 am tInh con hiu hjc. 

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

Ngirng Hoat 
dng 

8. Hot dng nghI duung, khách san,  nhà nghi, tliam quan du Ijch; bi&iiin van boa, ngh thut, 

th dic, the thao,... 

Hoat dng*  Hoat  dng* Han the Hoat 
dông* 

Ngirng Hoat 
dng 

8.1. Ca th, dja dim nghi dung, khách san,  dim tham quan. 

* Giám si lu'ng nguOi tham gia. 

* 100% ngixO'i tham gia dA di.rçc tiêm dii liu vc xin hoãc dã khOi bénh COVID- 19 hoc eO xét 

nghim SARS-CoV-2 am tinh cOn hiêu i. 

*Có k hoach, phixo'ng an thIch crng va chju trách nhim trin khai các bin pháp dam báo phOng, 

chng djch COVID-1 9 theo hithng dn ciia Sâ Van hóa, Th thao và Sâ Du ljch. 

Hoat d9ng 
A 

Hoat dQng* 
Hoat dng 

han chê* 
Ngirng hoat 

dng 

8.2. Bâo tang, trin lam, thi.r vin, rap  chiu phim, Ca s& ngh thut th thao, th dc..... Hoat 

* Co ké hoch và chju trách nhim triên khai các bin pháp phOng, chông djch COVID- 19 và phi.rang 
an xCr trI khi CO tnrng hçp mac. 

* Giám s hxcmg ngi.thi tham gia. 

** 100% ngi.rOi tham gia dã duçrc tiêm dii liu vc xin hoic dã khOi bnh COVID- 19 hoic CO xét 

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

dng*  Hoat dng han  
chê** 

Hoat dng 
hanchê** 

NgLrng hoat 
dng 
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Th thao huâng dn hoat dng cüa các ca sâ, dja dim dam bão phOng, chng dch 

Cong nghê thông tin Ap dung cho toàn dan 

9.1 Các c s& y t Cp nht thông tin v tiém chüng vc xin, xét qua xét nghim COVID-19, kt qua 

diêu trj COVID-19. 
9.2. Các dja phi.rcng can quãn 1 thông tin ngiiôri vào/ra dja diem cong cong, sü dçing phi.rong tin giao 

thông cong cong, các dim san xuAt, kinh doanh, sr kin dông ngix?i b&ng ma QR. 

1. Dôi vói ngtrôi ân: 

Bin pháp Cp 1 Cp 2 Cap 3 Cap 4 

1. Tuân thu 5K Ap ding cho toàn dan 

2. U'ng thing cong ngh thông tin 

SCr diing các (mg ding cong ngh thông tin theo quy dlnh  d khai báo y t, dang k2 tiêm chüng Vc xin, 

khám chüa bnh. Sr diing ma QR theo quy djnh. 

Ap dung cho toàn dan 

3. Di taj cüa ngirôi dan dn tu các dla  bàn có cp d d1ch khác nhau 

* Tuân thu các diêu kin ye tiém chüng, xét nghim theo quy djnh, hithng dan cüa Bô Y tê. 

Hoat dng*  Hoat  dng* Han ch Hot 
dong* . 

Han ch Hoat 
dong* 

4. Diêu tr tü nhà di vói ngirôi nhim COVID-19 

* Theo hithng dn cia Bô Y t và trin khai t?i  van bàn s6 17680/UBND-VP ngày 21/11/2021 cüa UBND 

tinh v vic quán l, diu trj ngix?i nhim COVID-19 t?i  nhà. 

Ap diing*  Ap dng*  Ap dvng* Ap di1ng* 
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I,
: 

* '\V\ Phti hic 2 

Các bin pháp Y té 

Bin pháp 

Cp1 dp2 Cãp3 Câp4 

1. Xét nghim 

(1)Theo yeu cu djch t. 
* Co luràng dan riêng cho c quan y tê. 

Ap dung Ap diing Ap diing Ap dicing 

(2) 100% cc tr!xovg hp Co biu hin ho, sk d'! hong kh th0. 'hem d.rôg hO ca s khám 
bnh, chOa bnh và t?i cong dng, c si san xut kinh doanh... 

Ap dm Ap di.tng Ap diving Ap dung 

(3) Xét nghim t?i  Ca sâ khám bnh, ch0a bnh. 

- 100% nhân viên y t trirc tip tip x(ic vói bn1i nhân COVID-19 xét nghirn dlnh  k' 01 tun/In. Ap dung Ap ding Ap dung Ap diing 

Giao cho S& Y tê can c(r hxàng dn dôi tiiçYng xét nghim SARS-CoV-2 t?i  ca sâ khám, ch&a bnh và 
ngun kinh phi chi trá cüa B Y t huàng dn các ca s khám cha bnh trin khai theo quy djnh. 

Ap dung Ap dung Ap dung Ap dung 

2. Truy vt các trtrôrng hçrp tip xüc. Ap dung Ap dung Ap diing Ap dung 

3. Tiêm vc xin phông COVID-19. 

(1) B trI các dim tiêm C6 djnh hoc km dng phü h9p. Ap dung Ap dung Ap dung Ap dung 

(2) Uu tiên tiêm cho phu n& mang thai, ngixi trên 50 tuôi, ngri có bnh 1' nén, ngi.ri lao dng tai  Ca s& 
san xut, kinh doanh, djch vu. 

Ap dung Ap dung Ap dung Ap dung 

4. Cach lyyte 

(1) D61 vai các 6 dch: cách ly y t ving theo quy djnh. Ap dung Ap dung Ap dung Ap dung 

(2) Cách ly ngui tip xüc gAn (Fl) t?i  nhà d6i vâi ngirài có bnh nan, phi nü mang thai, tré em ('dirái 18 
tuói,), ngir&i cao Iuói (phái có ngir&i chám soc cách ly cling) dur.rc cách ly Igi nhà a idi cá các c4v d3 

Ap dung Ap dung Ap dung Ap dung 
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{S'j 1  : trung (cac truYng hçp dáp rng yéu cAu theo quy djnh së xem xét duqc each ly) Ap diing Ap dung Ap dung Ap diving 

cách ly y tê dôi vi ngi.ràri nhp cânh, ngui ye tr vüng djch theo quy djnh. Ap dvng Ap dung Ap dvng Ap dung 

5. Diu trl 

(1,) Cãp tin/i, huyn 

- T ch(rc phân 1ung, sang l9c tht câ các di ti.rgng dn Ca so' k!iám bnh, chOa bnh d phát hin ca 
bnh, ca nghi nhim COVID-19, quân 1 chat chê, tránh lay nhim chéo trong cor sâ khám bnh, chüa. 

Ap dung Ap diing Ap dung Ap ding 

- Xây drng k hoach diu trj các ca mc (FO) theo mô hInh tháp 3 thng (nhân lirc, trang thit bj, thuôc...) 
diu trj COVID-19 bao gm dáp irng chi s v gii.r&ng ICU. Cp nht s lieu và quán l2 phm mm báo 
cáo CáC CO.  s& thu dung, diu trj bnh nhân COVID-19. 

Ap dvng Ap ditng Ap diing Ap dirng 

- Báo dam 100% các bnh vin tuyn huyn trâ len có h thng cung cp Oxy hóa lOng, khI nén. Ap dung Ap diing Ap dvng Ap dung 

- T chirc bnh vin vtra diu trj bnh nhân thông thng vira diu trj COVID-19. Giao SO' Y t chci dng 
hi.ràng dan. 

Ap dvng Ap ding Ap dung Ap dvng 

(2) Cp xã 

-100% Tram y t xã, phix&ng, thj trn báo dam cung cp Oxy y t& Ap dvng Ap diing Ap diing Ap dung 

- T chüc các tram y t hxu dng d dam báo chäm sOc y té cho các dM ti.rqng FO diu trj tai  nhà. Xây dijng kê 
hoach 

Xây dng k 
hoach 

Ap dung Ap ding 

- T chrc T chäm sOc ng.r&i nhim COVID-19 tai cong dng. Xây dirng k 
hoch 

Xây ding k 
hoach 

Ap dung Ap dvng 

- T chCrc quán 1, diu trj FO tai  nhà. Xây di.rng k 
hoach 

Xây dirng k 
hoach 

Ap diing Ap ding 
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Phiihic3 

dn cách ly giám sat dôi vol chuyên gia/thãn nhãn chuyên gia ngirOi nu*c ngoãi nhâp cãnh vão Vit Nam; 

chuyên gia/ngu'ôi lao dng Vit Nam hii huro'ng theo quy dlnh  hin hành4  

TT Dôi ttrçrng Chi d!nh  each ly/ giám sat 

1 
Ngthi dã tiêm dü lieu vac xin phông COVID- 19 hotc dã khOi 

bênh COVTD-1Q. 

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

.tin then 

2 
Ngithi chira tiêm hoc tiêm chira dü liu vc xin phông COVID-Cách 

19. 

ly y t tp trung 14 ngày và tip tiic theo dOi y t tai  nhàlnGi Iiiu 

trñ trong 14 ngãy tiêp theo 

Ngi.thi da tiêm dii 1iu väc xin phông COVID-19 hotc dã khii 

bnh COVID-19 và cO di kern theo trC em <18 tui nhixng trêC 

chira tiêm hoc tiêm chira dii 1iu vc xin phông COVID-19 0trong 

quy djnh. 

ly y t tp trung 07 ngày, tip tic thirc hin each ly ti nhà 

07 ngãy tip theo và tip tiic theo dOi src khOe dn ht 28 ngày 

k tir ngày nhp cânh 

Tdt cá ngu'ô'i nhp cánhphái có kIt qua xét nghiêm am tInh vol SARS-CoV-2 (bngphu'crngpháp RT- PC'R/RT-LAMP,) trong 

vông 72 gi& trzthc khi xuá't cánh và dwo'c ccr quan có thdm quyn cüa nwó'c thrc hin xét nghim cá'p ch&ng nh2n. 

Cong van s 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 cüa B Y t v vic giám thii gian each ly y t tp trung di vâi ngiiôri nhp cánh dã tiêm di 1iu vc xin phông 
COVID-19; Cong van s 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 cüa B Y tê v vie each ly phông, chng dch COVID-19 di vOl tré em. 

Co giAy chrng nMn  tiêm dü ve xin phông Covid-19 theo duy djnh, Iiu cuM c1ng tiêm trong thOl gian It nhAt 14 ngày và không qua 12 tháng tInh dn thi dim 
nhp cãnh (GiAy ch(rng nhn tiêm chüng phâi &rçYc hçp pháp hóalch(rng nhn lãnh sij t?i cG quan dai  diên ngoai giao cüa Viét Nam 0 ni.rOc ngoài. Nu giy chrng 
nhn ehua duqc giOithiu chinh thOc thông qua B Ngoti Giao) 

Vic ban giao, tip nhn ngr0i nuOc ngoài hoàn thành each ly tp trung d tip tiic giám sat, theo dOl y t thijc hin theo quy djnh tai  Cong vanwsoso 425/C V-BCD 
cüa Ban Chi dao qu& gia phOng, ch6ng djch Covid-19 v vic hu0ng dn bàn giao, quán 1 sau khi hoàn thành each ly tp trung 
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Phit tile 4 
I  ng dn chi tit cong tác xét nghim SARS-CoV-2 

ng dng: Thçrc hin xét nghim các tru&ng hcTp Co mt trong các 

biu hin: s&, ho, mt rnói, dau h9ng, m.t vj giác và khCru giác, khó thà... 

- Phuong pháp xét nghim: Sü di1ng Test nhanh kháng nguyen mâu do'n. 

- Dja dim xét nghim: ti Trung tam t quân dan y hoc dja dim phü 

hqp. 

- Kinh phi: PhOng, chng djch COVID-19. 
2. Tii các co s san xuãt kinh doanh, co s& kinh doanh dch  vi, siêu 

thi, co quail, cong s&: 7r to chá'c xét nghim SARS-oV-2 cho ngwtri lao d3ng: 
- Xét nghim k1i có mt trong các biu hin triu chi1rng nhi.r s&, ho, met 

môi, dau h9ng, m.t vj giác vâ khiru giác, khó th.. .hoc cO yu th djch t; 

- Xét nghim khi bt du t chüc 1i san xutt; 

- Xét nghim ngu nhiên ngithi lao dng có nguy co cao lay nhim COVID- 

19 (t trixâng to san xuit, quân dOc, lé tan, lái xc 

- Phirang pháp xét nghim: Sir diing Test nhanh kháng nguyen mâu don 

hoc gp 3 hoc xét ngim RT-PCR. 

- Tn suit, t' 1 xét nghim: Thy theo cp d djch. Hin nay tlnh hInh djch 

dang din bin phüc tp; djnh kS'  01 tunJ1n. T 1 ngu nhiên: it nht 20% 

Dng thai, can ci1 dc thO cüa doanh nghip, có th quyt djnh tn suit, t l 

cao han, dam bâo phOng chng djch hiu qua. 

3. Tai các co sr khám, chfia bnh: Thirc hin theo quyt djnh so 40421QD- 

BYT ngày 2 1/9/2020 v 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/202 1 cüa B Y t. 

3.1 Xét nghm edt cd các truàng hcrp nghi ngà 

- Phucmg pháp xét nghim: Sir diing Test nhanh kháng nguyen mu don. 

- Dja diem xét nghim: Tti co sâ khám chtta bnh. 

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

3.2 Xét nghim ta't ca các nhán viên y t tiê'p xlc, chám sóc, dku trj bnh 

nhán COVID-19, 1 lá'n. má'n 
- Phtwng pháp xét nghim: llu tiên sCr diing Test nhanh kháng nguyen mu 

gp 3 ho.c RT-PCR mu gp 15 

- Dja dim xét nghim: Ti co sà khám chüa bnh. 

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

3.3 Dói vái các trw&ng hçrp khóng có triu ch&ng nghi ng& 
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fr nghin'i tcm soát ngáu nhiên (20%), djnh kj) (1 tucn/kn) cho các 

ôi ttrçlng sau: 

bnh ni tri1 (chü tr9ng các tnr1ng hqp có bnh nn, nguii trên 60 

tuôi....) 

- Ngtthi bnh ngoi.i trü nh.p vin diu trj ni tr(i (chñ tr9ng các trrnng hçip 

bnh nn, nguYi trén 60 tui...); 

- Can b, nhân viên y t, nglxôi lao dng t?i  bnh vin (chi tr9ng nhü'ng 

ngui lam vic ti các b phn nguy co cao hon); 

- Ngithi chäm soc nguri bnh (ti da không qua 2 ngi.thi luân phien); 

- Các tnthng hçrp chuyn tuyn (trl'r cp cfru khn cAp không the ch kt 

qua). 

+ Phiscing pháp xét nghim: Linh hott sir diing RT-PCR hotc Test nhanh 

kháng nguyen mu dn hoc mu gp ti1y dôi tuçrng. 

- Dja dirn xét nghim: Tti cc s khám chüa bnh. 

+ Kinh phi: Phông, chng djch COVID-19, B}-IYT. 

Các di tzecrng kIác và xét 

4.Dôi vó'i vüng phong töa: nghim theo n/iu ccu: kinh phi di tuçlng tir chi 

trá theo quy djnh. 

- Phng pháp ,ét nghim: Ngày 1, ngày 7: Test nhanh kháng nguyen miu 

gp 3. Ngày 14 xét nghim bang phucing pháp RT-PCR mu gp 15. 

- Dja diem xét nghim: co so cách ly tp trung. 

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

5. Bôi vó'i Fl cách ly y t tp trung: 

- Phuong pháp xét nghim: Ngày 1, ngây 7: Test nhanh kháng nguyen mâu 

dcm. Ngày 14 xét nghim bang phuang pháp RT-PCR mu gp 10. 

- Dja dim xét nghim: co sO cách ly tp trung. 

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

6. Dôi vó'i Fl each ly tii nhà: 

*fjfl Fl: 

Phticing pháp xét nghim: Test nhanh kháng nguyen mu don 

- S lAn xét nghim: Ngày 1, ngây 7, ngãy 14 

- Dja dim xél, nghim: tai  nba. 

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

* Di vó'i ngirài nhà cüa Fl: 
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- Phiiing pháp xét nghim: Test nhanh kháng nguyen mu gp gia dInh 

uá5). 

- S 1n xét nghim: Ngày 1, ngày 7, ngày 14 

- Dja diem xét nghim: ti nba. 

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

7. Dôi vol FO quãn 1, diêu trj ti nhà: 
* Di vOi FO: 

- Phuong pháp xét nghim: RT-PCR mu dGn. 

- S6 1.n xét nghim: Ngày 14 

- Dja dim xét nghim: tai  nhà. 

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

* EMi vOi ngu'ô'i nhã cüa FO: 

Xét nghim bng Test nhanh kháng nguyen khi có biu hin s&, ho, thu 

hQng, khó thi... 
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