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S:£3t WUBND-SYT

Dà N&ng, ngày 4 tháng 8 nàm 2021

V/v áp ding các bin pháp cách ly y t,
xét nghirn, theo döi si1rc khOe phông,
chông djch COVID- 19

KInh gCxi:
- Các s&, ban, ngành, hôi, doàn th thành pM;
- Cáo c quan Trung uang dóng trén da bàn;
- UBND cáo qun, huyn.
Ngày 04/8/202 1, Bô Y t ban barth Cong van s 6288/BYT-MT Ye vic giám
thai gian each ly y tê tp trung dôi vái ngu&i nhp cành d tiêm dü lieu vac xin
phông COVJD-19; ngày 06/8/2021, B Y té ban hành Cong van sO 63861BYT-MT
ye viêc áp ditng bién pháp phông, chông djch dôi vâi ngiri ye ttr khu v1rc có djch
COVID-19;
Xét d ngh cüa S Yt ti COng van s 3 774/SYT-NVY ngày 14/8/2021, d
dáp i'mg cOng tao phông, chông djch COVID-19 kp thai, hiu qua, Chü tich UBND
thành phô cO kiên chi dao nhix sau:
1. Ap diing cáo bin pháp phàng, cMng djch COVID- 19 di vOi cáo d6i
tuçing:
1.1. Di vâi nguäi nhp cánh tfr nirc ngoài da tiém dü 1iu v&c xin phông
COVID-19 ho.c dâ khOi bnh COVID-19 (tth trir&ng hgp ngix&i nhp cánh vào
lam vic drn9i 14 ngày và các trirô'ng hip nh.p cânh each ly theo quy djnh khác cüa
Ban Chi d?o quôc gia phOng, chông djch COVID- 19 và cüa B Y té):
a) Dáp mg dü cac diu kin sau:
(1) Co kM qua xét nghim am tInh vài SARS-CoV-2 (bang phinmg pháp
RT-PCRJRT-LAMJ) trong vOng 72 giâ trixc khi xuât cãnh và dugc co quan có
thâm quyên cüa rnrâc thirc hin xét nghim cap ching nhan.
(2) Dã tiêm di 1iu vc xin phông COVID- 19 (1iu cui cüng tiém trong thai
gian It nhât 14 ngày và khOng qua 12 tháng tInh den thi diem nhp cãnh) và có
giây chüng nhn tiêm chüng hoc dA ttrng bj nhim SARS-CoV-2 (co giây chüng
nhn xét nghim thwng tInh v&i SAR-COV-2 bang phuang pháp RT-PCR mâu don
khOng qua 06 tháng tInh den th&i diem nhp cânh) va có giây xác nhn khOi bnh
COVID- 19 ho.c cáo giây tà tl.wng throng xác nhn dâ khOi bnh do co quan cO
thâm quyên ti rnr&c diêu trj cap.
b) Ap diing bin pháp phông, cMng dch COVJD-19
-Thrc hin each ly y t tp trung 07 ngày và tip tiic theo dôi y t trong 07
ngày tiêp theo, xét nghirn SARS-CoV-2 vào ngày thir 1, ngay thir 7 tmnh tir ngày
nhp cãnh (ngay thCr nhât có the sr diing test nhanh kháng nguyen hoc bang
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phucng pháp RT-PCR; ngày thu 7 b& buôc phái s1r diing phucrng pháp RT-PCR
mâu thin, tri.thng hcip có kêt qua ducing tInh thI xu 1 theo quy djnh).
- Bàn giao, vn chuyn, tip nhãn nguäi nhp cãnh dã hoàn thành each ly y
tê tp trung ye tiêp tc giám sat, theo dôi y tê th%rc hién theo quy djnh ti Cong van
sO 425/CV-BCD ngày 19/01/2021 cüa Ban Chi do Quôc gia phông, chông djch
COVTD- 19, không de lay nhiêm chéo và lay lan djch bnh ra cong ctông.
- Trong qua trInh di chuyn tr cci s cách ly tp trung v ncii lixu trü, nguii
hoàn thành each ly y tê tp trung phãi luôn thrc hin quy djnh 5K, dc bit là deo
khâu trang va gi1t khoâng each, luôn bat và sir diing üng diing Bluezone.
- Trong thii gian theo dôi y M: nguo'i hoàn thành each ly y t tp trung tip
tiic si:r d%ing ung ding Bluezone den hét 14 ngày kê tü ngày nhp eãnh. LuOn thire
hin quy djnh 5K, dc bit là cteo kh.0 trang, không t1i tp va không den ncii tp
trung dông ngi.
1.2. D& vâi nhtng ngr?ii cia tiêm dü liu vc xiri phông COVID-19 hoc cia
khOi beth COVID-. 19 dên/vê tCr các khu vuc Co dich COVID- 19 (ducic cp nhât
thixong xuyên t.i dja chi: https://moh.gov.vnjdiadiemcach.ly cüa B Y té hoc ti
dja chi bit.ly/vungcjch cüa thành phô Dà Näng), tt'r các dja phwing dang thirc hin
giân each xã hOi theo Chi thj so 1 5/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chi thj so 1 6/CT-TTg
ngày 3 1/3 /2020 cüa Thu ttxóng ChInh phü, cac djaphucing/kjiu vrc dang phong tOa
trén cã nix6c; các dja phucing/khu virc nguy cci rat cao, nguy cci cao trên cãnuâc
theo Quyêt djnh so 2686/QD-BCDQGngay 31/5
/2021 cüa Ban Chi dao Quôc gia
phông, chông djch COVID- 19 (goi tat là cija phucrng có djch):
a) Dáp ung dU cac diu kin sau:
DA tiêm dü liu vc xin phOng COVID- 19 (có chüng nhan tiêm chUng trên
So sue khOe din tcr hoc có giây chüng nh.n tiêm chUng dü lieu cüa cci s& tiêm
chàng trong do lieu cuOi cüng dA duc tiêm It nhât 14 ngày va không qua 12 tháng
tInh den thai diem dên!vê dja phucing) hoc dA khOi bnh COVJD-19 (co giây
chi'rng nhn xét nghim ducing t1nhy6i SARS-COV-2 bang phuung phap RT-PCR
mâu dcin không qua 6 thang tinh den thai diem dênlvê cija phuong) và có giây xác
nhn khOi bnh COVJD-19 ho.c giây ra vin).
b) Ap ding bin pháp phông, chng djch COVID-19
Thirc hin each ly tai nhâ/ncii urn trü dü 14 ngày, thrc hin xét nghim SARSCoV-2 bang phircing pháp RT-PCR vao lan 1 ngay khi bat dâu each ly, lan 2 vào ngày
thu 4, lan 3 vào ngay thu 7, ln 4 vao ngày thu 14 tmnh tir ngày r&i khOi dja phucing.
Trung hqp có ket qua xét nghiêm ducing tlnh vi SARS-CoV-2 thI xü 1 theo quy
djnh.
*
.
.
.
1.3.
ncii ac trucing hçip den/ye tu cac da phucing co dch ma chua tiem
ho.c tiem chuàfü lieu vàc xin phông COVID- 19:

Thrc hin each ly tp trung dü 14 ngày k tr ngày dn/v dja phirnng. Ly
mu xét nghiêm 04 lan vào các ngày thu 1, thu 4, thu 7, thu 14 kê tcr ngày thi khOi
dja phug cO djch; tiêp tVc theo dOi sue khOe tai nhã/ncii km trü 14 ngày tiêp theo,
lay man xét nghim 02 lan vào các ngày thu 7, thu 14 kê t& ngày hoàn thành each
ly tp trung.
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1.4. Di vói thành viên doan cong tác theo quy& djnh cüa cc quan có thm
quyên den tü các dja phucing có djch chua tiêm ho.c tiêm chua dü lieu väc xin
phàng COVID- 19, 1uu trü ti thành phô Dà Nang sau cong tác: Thrc hin each ly t?i
nhàJnci luu trü dü 14 ngày, thirc hin xét nghim SARS-CoV-2 bang phucmg pháp
RT-PCR vào lan 1 ngay khi bat dâu each ly, lan 2 vào ngày thjr 4, lan 3 vào ngày thir
7, lan 4 vào ngày thir 14 tInh tir ngãy rñ khói dja phtwng.
1.5. Các tru&ng hçip tir các tinh, thành ph& dja bàn khác di qua khu virc Co
djch nhung có bang chi.'rng không dmg, d thI không thirc hin các bin pháp each ly
y te.
1.6. D6i vâi nguii diu khin phixong tin v.n chuyn hang hóa ra, vào khu
vrc có djch den thành phô Dà Nng:
Thirc hin kim tra Gi.y nhn din cO QRcode cOn thôi hn do Sä Giao
thông vn tãi cap v.n chuyên hang hóa phçic vi xây dçrng, san xuât, kinh doanh,
xuât th.p khâu, tiêu dung và Giây chi'rng nhan kêt qua xét nghim am tInh vái
SARS-CoV-2 bang phuang pháp RT-PCR hoc test nhanh kháng nguyen SARSCoV-2 trong vOng 72 gi kê tr thai diem có kêt qua xét nghim dOi vâi ngl.rôi trên
phuang tin.
Nu ngui trên phuang tin dn tr vüng djch không dam bão các yêu cu
trên, chua tiêm ho.c tiêm chua dü lieu väc xin COVID-19 thI thrc hiên cách iy tap
trung nhu Khoãn 1.3 Cong van nay.
2. Giao S& Y t chU trI, phi hqp vâi UBND các qun, huyn, Cong an thành
phô và các Co quan, don vj lien quan to chixc triên khai thçrc hin các ni dung nêu
ti Khoàn 1 Cong van nay, chido các don vj tham mru UBND các qun, huyn
xác nh.n hoàn thành cách ly dôi vi nhQiig trng hçp dã dü diêu kin each hoàn
thành cách ly tp trung; dam bâo kêt qua xét nghim am tInh vâi SARS-CoV-2
truâc kbi hoàn thành each ly. Bat dâu áp diing tir ngày ban hành Cong van nay.
3. IJBND các qun, huyn, Cong an thành ph và các s&, ban, ngành, doàn
th& các Co quan, dan vj, to chic có lien quan phôi hqp to chrc triên khai thxc hin
the quy djnh nêu trên.
Nhn duçc Cong van nay, các ca quan, dan vj, dja phuang khkn trl.rang ph&
hqp triên khai thrc hin; kjp thôi báo cáo, dê xuât xi:r l các khó khàn, vuo'ng mac
vtxçit thAm quyên, dam bão hiu qua cong tác phOng, chOng djch./
Noi izhin:
- Nhx trên;
- VPCP, B YT (báo cáo);
- TTTU, U HDND TP (báo cáo);
- Cáo UV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
- CVP và PCVP VP UBND Tp;
- Cáo cc quaii báo, dài TP;
- Lixu: VT, KGVX, SYT.

U Trung Chinh

