
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO BA NANG 

S: 3J5/UBND-SYT 

V/v tAng cixäng các bin pháp 
phông, cliông djch COVID-19 

trong giai don hin nay 

KInh gui: 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tu' do - IIinh phüc 

Dà Nang, ngày 1.1  thángJ nám 2021 

- Các s&, ban, ngành, hi, doàn th; 
- Các co quan Trung uong dong trên dja bàn; 
- UBND các qun, huyn, phu&ng, xã. 

Can cü Cong din s 1700/CD-BYT ngày 25/10/202 1 cüa B Y t v tang 
cll&ng cong tác giárn sat và kiêm soát hiu qua djch COVID- 19 trong thai gian 
thirc hin Nghj quyêt so 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa Chmnh phü; 

Xét d nghj cüa Sà Y t ti Th trInh s 5191/TI'r-SYT ngày 27/10/202 1 và 
dê tang cuèng các bin pháp phông, chông djch COVID-19 trong giai doan  hin 
nay trên dja bàn thành phô Dà Nàng, Chü tjch UBND thành phô Co kiên chi dao 
nhiz sau: 

1. Ap diing các bin pháp phông, chng djch COVID-19 di vO'i các 
trithng hçrp tfr các dja phiro'ng khác dên/v thành phô Ba Näng 

a) Yêu c,u chung 

- Truóc khi dénIv thành ph Dà Nng, thrc hin dàng k)." trên h thng 
trVc tuyên cüa Quôc gia hoc cüa thành phô Dà Näng (irng dcng Danang Smart 
City: vào mic "Bang k5r vào thành phô Ba Nàng" hoc vào trang 
https://khaibaoyte.danang,gov.vn, vào mvc  "Ngui dan khai báo, dàng k3 vào 
thành phô Ba Näng"). 

- Thirc hin nghiêm quy djnh 5K (Khu trang - Khü khun - Dimg each - 
Không tp trung - Khai báo y tê) và các quy djnh phOng, thông djch hin hành 
cüa B Y tê và thành phô Ba Nàng. 

- Khi ctn ch& kim soát djch cüa thành phé Ba Nng, nu có triu chirng 
nghi ngi mac C OVID-i 9 (sot, ho, dau h9ng, khó th, giãm hoc mat vj giác, 
khtru giác,...) thirc hin lay mâu xét nghim (khong thu phi) trixâc khi vào thành 
phô Ba Nàng. 

- Khi v dn nhWni luu trü phái 1p tue khai báo v9i chInh quyn dja 
phuo'ng và Trim Y tê xâ, phiRmg no'i lu"u trü. 

b) Di vâi ngix?i d&i!v Ba Nkg tü các da phixang di.rçic xác djnh c.p ct 
djch1 &câpd 1,câpdô2 

Tir theo dOi sue khOe và thirc hin phông, chng djch COVID- 19 theo quy 
djnh hin hành. 

'Theo Quyt djnli s6 4800/QD-BYT ngây 12/10/202 1 cüa B truOng B Y t. Cp d dlch  theo quy mô x, 
phng thrqc cp n1it trén Cong Thông tin din tCr B Y tê tai  dja chi https://moh.gov.vn1tong-hop-dapJgja  
cap-do-dich-tai-dia-phuong 
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c) EMi vâi ngithi dn/v Dà Nng tü các dja phucmg dLrcic xác djnh c.p d 
dichâ cap do 3 

- V xét nghim: Phâi có k& qua xét nghim am tInh vói SARS-CoV-2 
trong vông 72 gi trtrâc thai diem den thành phô Dà Näng (bang phuang pháp 
RT-PCR ho.c test nhanh kháng nguyen). Trung hqp chua có kêt qua xét 
nghim, nêu có nhu câu vào thành phô, phãi t1r nguyen thirc hin t11 trã phi xét 
nghim test nhanh kháng nguyen tai  các chôt kiêm soát dch. 

- Thirc hin tr theo dOi src khoê ti nhJncii luu trü (co sr giám sat cüa T 
COVID- 19 cong  dông và y tê dja ph'ircing) dü 14 ngày kê tü ngày thi khOi dja 
phuang, lay mu xét nghim SARS-CoV-2 vào ngày thir nhât, ngày thu 7 và ngày 
thir 14; trong do, ngày thu 14 xét nghim bang phuong pháp RT-PCR. 

d) DM vi ngi.thi dn/v Dà Nng tü các dja phucmg ducic xác djnh cp d 
djch & cap 4 và các yang cách ly ytê (phong tOa)2  

- V xét nghim: Phài có kt qua xét nghim am tInh v&i SARS-CoV-2 
trong vOng 72 gi trithc thai diem den thành phô Dà Nàng (bang phixong pháp 
RT-PCR hoc test nhanh kháng nguyen). Tnrông hqp chua có kêt qua xét 
nghim, nêu có nhu câu vào thành phô, phài t1r nguyen thirc hin ttr trà phi xét 
nghim test nhanh kháng nguyen tai  các chôt kiêm soát djch. 

- V cách ly y t: 

+ Ngtr&i dã tiêm dü lieu vc xin phàng COVID- 19 ho.c nglxi dã khOi bnh 
COVID- 19: Cách ly tai  nhà/nci hr:u trü4  d:ü 07 ngày kê tü ngày dênlve thành 
ph& Lay mâu xét nghim 02 lan vào ngày thu nhât và ngày th 7; trong do, 
ngày th& 7 xét nghim bang phuang pháp RT-PCR. 

+ Nguii chi.ra tiêm dü liu vc xin phOng COVID- 19: Cách ly ti nhàlncii 
km trü dü 14 ngày ké tü ngày dênlvê thành phô. Lay mâu xét nghim 03 lan vào 
ngày th& nhât, ngày thu 7 và ngày thr 14; trong do, ngày thu 14 xét nghim 
bang phucmg pháp RT-PCR. 

+ Tri.rông hçip không dam bào diu kin phOng, chng djch COVID- 19 d 
cách ly ti nhàJnci luu trü thI phái cách ly tp trung ho.c cách ly ti khách sn 
có thu phi. 

+ Tru&ng hcip là ngi.r1i cao tui, ngui có bnh nn, ph n mang thai, 
ngui duâi 18 tuôi (tré em) thuc din each ly: Thrc hin cách ly tai  nhãlncii luu 
trñ hoc tai  co s& y tê (nêu can thiêt) và có ngi.rOi chäm soc each ly cüng theo 
quy dlnh. 

- V chi phi xét nghim và cách ly y t: Nguôi dan tr chi trâ; tnthng hqp 
là h nghèo, hO ctn nghèo, hO chinh sách thI dugc xem xét ho trci. 

2 Duqc Bô Y t cp nht hoc tham khão ti bit.lytvungdich 
Co xác nhn tiêm dü Iiu vãc xin phOng COVID-19, Iiu cuôi cüng dä dO 14 ngày sau tiêm và không qua 

12 tháng hoc dä khOi bnh COVID-19 (co giây chOng nhn xét nghim throng tInh vâi SARS-CoV-2 bang 
phuong pháp RT-PCR hoc giây ra vin). 

Theo Quy& djnh so 879/QD-BYT ngày 12/3/2020 cCia B Y tê ye vic Ban hành "Huóng dn cách ly ti 
nha, ncyi liru trO phOng chong djch COVID - 19" và Hithng dan kern theo Cong van so 156/BCD-SYT ngOy 
27/10/2021 cOa Ban Chi do phOng, chông dich  COVID-19 thành phO Dà Nng. 
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d) D& vôi ngLrii dnIv Da N.ng tr các tinh, thành ph có s mc 
COVID-19 cao nhu Thành phô Ho Chi Minh, tinh BInh Duong, tinh Dông Nai, 
tinh Long An..... 

- Ngu&i tir các dja phucing có djch cp d 1: T theo dôi sue khOe và thire 
hin phông, chOng dch COVID-19 theo quy djnli hin hãnh; lay mâu xét 
nghim SARS-CoV-2 vào ngây thr nhât vâ ngày thir 7; trong do, ngày thr 7 xét 
nghim bang phucmg pháp RT-PCR. 

- Ngithi ti'r các dja phuong có djch cp d 2: Thirc hin tr theo dOi sirc khoê 
tai nhJnoi 1uu ti-u (co sir giám sat cüa To COVID- 19 cong dông và y té dja 
phuxmg) dü 14 ngây kê tr ngày r&i khOi dja phuong, lay mâu xét nghim SARS-
CoV-2 vào ngày thir nhât, ngày th 7 và ngày thir 14; trong do, ngày thu 14 xét 
nghim bang phi.rong pháp RT-PCR. 

- Ngu&i tr các xã, phumg có djch cp d 3, e.p d 4: Thirc hin nhu 
Dim d, Miic 1 COng van nay. 

e) D& vOi doàn cOng tác, lái xe 4n chuyn hang hóa, vn tâi hành khách, 
dênlvê Dà Nàng tr các dja phuong có djch & cap d 3, cap d 4, các viing 

each ly yté (phong tOa) 

- Tnrông hçp dnJv và hru tr tai  thành pM Dà Nang du&i 24 giô phâi 
dáp (mg các yêu câu sau: 

+ Phái có kt qua xét nghim am tInh vâi SARS-CoV-2 trong vOng 72 gi 
khi den thãnh phô Dà Nàng (bang phuong pháp RT-PCR hoie test nhanh kháng 
nguyen). Truäng hcp chua có kêt qua xét nghim, nêu có nhu câu vào thánh 
phO, phái tir nguyen thirc hin tir trã phi xét nghim test nhanh kháng nguyen ti 
các chôt kiêm soát djch. 

+ Dã tiêm It nh.t mt müi vc xin phOng COVID- 19. 

+ Di chuyn trên tuyn thr&ng c djnh theo k hoch cOng tác, 4n 
chuyén; không d&ng, d tai  dja phucmg có djch khác. 

- Tru&ng hcip dn/v Dà Nng Va lixu tth tai  thânh pM trén 24 giOr: 

+ Ngu&i tir các xâ, phu&ng có djch & cp d 3: Ap dçing bin pháp phông, 
chOng dlch COVID-19 nhu Diem c, Mic 1 COng van nay. 

+ Ngu&i tir các xâ, phumg CO djch & cp d 4: Ap diing bin pháp phàng, 
chông djch COVID-19 nhu Diem d, Mic 1 Cong van nay. 

- Tru&ng hçip thuc din each ly y t nhung cn phãi r&i khOi Dà Nng khi 
chua hoàn thànhthôi gian each ly yté thI phâi có phuong an ducic S& Y tê thông 
nhât tru&c khi dênlvê thành phO Dã Näng. 

g) Tru&ng hçcp dnIv thành pM Dà Nng tr dja phi.rong chua cong M 
vic dánh giá cap d djch thea Nghi quyêt sO 1 28/NQ-CP cüa ChInh phü Va 
Quyêt djith so 4800/QD-BYT cua B truàng B Y tê 

Ap diing bin pháp phOng, cMng dch COVID-19 nhii Dim d, Miic 1 
Cong van nay. 
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2. T chfrc thirc hin 

a) UBND các quQLn, huyn 

- Tang cu&ng rà soát tt cã nhng ngtthi di v tir các tinh, thành ph có s 
mc cao (nhir Thành phô Ho ChI Minh, tinh BInh Dthmg, tinh Dông Nai, tinh 
Long An. ..); chü dng giárn sat, xét nghim các tnr?mg hcip Co nguy cci cao, nhât 
là nhQ'ng diem Co ngLr1i ye tir các dja bàn trên và các dja bàn djch cap d 3, cap 
d 4; các tru?lng hqp cO dâu hiu ngbi ngOr mac bnh dê phát hin s&m, to chrc 
cách ly, theo dôi sirc khOe và xfr l kjp thai các ô dch COVID-19; phát huy vai 
trO h thông chInh trj cci si, ct.c bit To COVTD-19 cong dOng trong giám sat, xét 
nghim, theo dôi y tê. 

- Chi dto ban hành quy& ctjnh áp drng bin pháp each ly tp trung, cách 
ly ti nhJnoi luu trü và xác nh.n hoàn thành each ly thea quy djnh. 

- Phi hcip v&i Sâ Thông tin và Truyn thông, Sâ Y t& dng thi buy dng 
các hrc 1ung dja phucing, To COVID-19 cong dOng tang cung quail l ngi.thi 
dk1v thânh phô Dà Nang trên dja bàn; giám sat vic thirc hin tr theo dOi sirc 
khOe, each ly ti nhàlnoi luu trü; xü l nghiêm các trung hçp vi phm theo quy 
djnh. Nêu nguôi dan không dáp irng dü diêu kin cách ly t.i nhàlncii km trü thI to 
chirc each ly tp trung ho.c each ly t.i khách san  có thu phi. 

- Tang ci.thng cong tác giám sat, tuyên truyn d nguii dn tr các dja 
phuang cO sO ca mac cao chü dng thixc hin nghiêm vic thee dOi sue khOe và 
quy dtnh  5K, hn ché tiêp xitc vói ngui xung quanh, hn chê ra khOi nhà. 

b)SiYtê 

- Chi dao Trung tam Kiêm soát bnh $t thumg xuyên và kjp thai cp 
nht các dja phixang có ca mac cao dê thirc hin các bin pháp tang cu&ng giám 
sat djch thee Diem d, Mic 1 COng van nay. 

- Chü dng xây dirng ktch  bàn, th chirc tp hun nâng cao näng lirc truy 
v&, sn sang üng phO vâi các tIrth huOng din biên djch COVID-19 theo tüng 
cap d trên dja bàn khOng dê bj dng; tang clr&ng nàng 1c y tê các cap, nhât là 
nàng 1irc diêu trj, & cap cci s& dê phân loai, diêu trj phü hçip, kjp thi, hiu qua. 

- Phi hçip kim tra, giám sat vie thrc hin các bin pháp giám sat, theo 
dôi src khOe, each ly y tê, xOt nghim dam bâo phOng, chông djch COVID-19 
theo quy djnh. 

c) S& Thông tin và Truyn thông: 

- Phi hçp vi UBND các qu.n, huyn, Sâ Y t và các cci quan, dcin vj 
lien quan tang cu&ng ho tr?,  cung cap thông tin ngithi dên/vê thành ph Dà 
Nang tr các da phircing khác d quân l, theo döi sirc khOe, giám sat, áp dung 
các bin pháp can thip y te phii hgp. 

- Tang cir&ng h trcc các cci quail, dan vj, dja phuong quàn l cac tru&ng 
hçp each ly t?i nhà/ncii luu tra bang 1rng diing cong ngh thông tin. 

- Tang cu&ng cong tác truyên thông d ngu&i d&i tir các dja phixong có s 
ca mac cao chü dng thxc hin nghiêm vic theo dôi sue khOe và quy djnh 5K, 
han ehê tiêp xüc vâi ngtthi xung quanh, han  chê ra khOi nlià. 



KT. CHU TICH 
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go Thj Kim Yn 
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d) Cong an thành ph 

- ChU trI, phi hcrp vOi Sâ Y t, S& Thông tin và Truyn thông, UBND các 
qu.n, huyn và các Co quan, dcm v lien quan khân tnzang to chüc 1?.i  hot dng 
tai các chôt (bao gôm nhân lirc, cc sâ 4t chat, trang thiôt bj, phucing tin, quy 
trmnh, quy chê phôi hçip,...) phü hqp vOi ni dung Cong van nay. 

- Chü trI, ph& hçp vâi các Co quan, don vj lien quan tang c'ithng hoat 
dng cüa Trung tam quân 1 nguYi trên phiiong tin vào, ra thành phô. 

- Ph& hçTp vói UBND các qun, huyn tang cithng rà soát, phát hin 
ngui tü các dja phuong khác, nhât là ti'r các tinh, thành phô co so Ca mac cao Va 
các dja bàn có djch cap d 3, cap d 4 dên/vê thành phô Dà Nang dê phôi hp áp 
dung các bin pháp phOng, chông djch phü hçip. 

d) Các s&, ngành, co quan, don vi lien quan: Can ctr chirc nàng, nhimvi, 
phôi hçp chit ch vi SO Y tê, UBND các qun, huyn, Cong an thành phô và 
các co quan, don vi lien quan triên khai hiu qua các ni dung trên; dam báo 
phông, chông djch COVID-19 theo quy djIili. 

Cong van nay thay the Cong van so 7085/LJBND-SYT ngày 19/10/2021 
cüa UBND thành phô ye vic th'rc hin rnt sO bin pháp phông, chong djch 
COVID- 19 dôi vi ngithi dênlvê thành phô Dà Nàng tü các dja phuong khác. 
N1n dixcic Cong van nay, dê nghj, các co quan, don vj, da phuong lien quan to 
chüc triên khai thirc hin; kjp thai báo cáo, dê xuât xir 1 các kho khàn, v.r&ng 
mc trong qua trInh thirc hin; dam bào hiu qua cong tác phông, chông dch 
C OVID- 19 trên dia bàn'7'- 

No'i niqin: 
- Nhtx trên; 
- BCDQG Phông, chông djch COVID-19; 
- T'TTU, TTHDND TP; 
-BOTu1nhQK5; 
- UBND các tinh, thành phô trirc thuc TW; 
- Các dông chI TJV Ban TVTU; 
- CT và PCT UBND TP; 
- VPTU; cáo Ban tham miiu, giüp vic TU; 
- UBMTQVN TP vâ các doãn the chInh trj TP; 
- Cáo c quan thông tin, báo chi; 
- Liru: VT, KGVX, SYT. 
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