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BAN CHI DO PHONG, CHONG DICH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
COVID-19 T!NH BA RJA-VUNG TAU
Bc 1p - Ttr do - Hanh phüc
TRUNG TAM CHI HUY

3 /TFCH
S:
V/v htrOng dn cii th van bàn
15467/tJBND-VP ngày 15/10/2021

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày

if

thang IC) nám 2021

KInh gui:
- Ban chi dao Phông, chng djch COVID- 19 các huyn,
thj xa, thành ph;
- Các Sâ, ban, ngành;
- Các ch& kim soát djch COVID-19 trên dja bàn tinh.
Ngày 15/10/2021, UBND tinh Ba Rja-Vüng Tàu dã ban hành van bàn s
1 5467/UBND-VP v ap diing tam thyi mt s bin pháp thIch rng an toàn, linh hoat,
kim soát hiu qua djch COVJD-19 trên dja bàn tinh;
Theo do, quy djnh t?i mijc 4 can cir vào huàng dn tai van bàn s 831 8/BYTDP ngày 03/10/202 1 và van bàn s 8399/BYT-MT ngày 06/10/202 1 cüa Bô Y t.
Tuy nhiên, can cü vao tInh hInh thirc t, d các dja phuong thun 1i hn trong
qua trInh trin khai thirc hin, Trung tam chi huy phông, chng djch COVID-19
hu'ing dn cii th nOi dung nay nhu sau:
"4.2. DJi vái ngw?ti trO v tfr các cta phwung, khu vrc có djch ö' cap t ,
cp t3 3 (ttco'ng i'ng vài các vüng màu do, màu cam trên bángphan vüng trên COng
Thông tin din tz, cáa Bó Y t) thI áp ding cii th nhu sau:
b) Nguii tiêm chixa dü Iiu vc xin phông Covid-19 (the yang trén S Src
khoê din tCr hoc giy chirng nhn tiêm chüng cüa cor quan cO thAm quyn cp): thtrc
hin cách ly ti nhà, no'i luu trü 07 ngày k tr ngày v dja phixo'ng; tip tijc tr theo
dOi sirc khOe trong 07 ngày tip theo và luôn thirc hin Thông dip 5K; Thuc hin
xét nghim SARS-CoV-2 vào ngày thtr tht, ngày thir 7 k t1r ngày v dja phtrcmg.
"4.3. Dii vó'i ngwài trô' v tfr các ttja phwo'ng, khu vy'c có djch ö cap d 2
(twclng i'mg vái các vüng màu yang trên bángphán vüng trên Cng Thông tin din ti
cia Bç5 Yté') thI áp dung ci th nhu sau:
a) NgiRii dä tiêm dü 1iu vc xin phOng Covid-19 (the xanh trên S Sirc khoê
din tü hoc gthy chUng nhn tiêm dü 1iu väc xin cUa cor quan có thm quyn cap)
hoc da khOi bnh Covid- 19 trong vông 6 tháng tInh dn thyi dim v dja phuorng
(có giAy ra vin/giy xác then khOi beth Covid-19): Tir theo dôi sfrc khoé tti nhà,
noi lu'u trü trong 07 ngày k tir ngày v dja phuang và luôn thirc hin Thông dip
5K; Nu có du hiu bt thithng v sue khOe nhu ho, s&, khó thâ, dau rat hQng, mat
vj giác và khü'u giác thi báo cho cor quan y th d theo dOi và xü trI theo quy djnh.

b) Ngixèi chua tiêm dü 1iu vc xin phông Covid-19: Tir theo döi sfrc khoê
ti nhà, noi liru trü trong 07 ngày k tü ngày v dja phucmg và luôn th1rc hin Thông
dip 5K; Thrc hin xét nghim SARS-CoV-2 vào ngày thu nht; Nu có du hiu
bt thtthng v sirc khôe nhu ho, s&, khó thâ, dau rat hçng, mt vj giác vâ khiru giác
thI báo cho cci quan y t d theo dOi vâ xir trI theo quy djnh.
c) Ngithi chua tiêm vc xin phông Covid-19: Thiyc hin cách Jy y t ti nhà,
noi luru trü 07 ngày k tir ngày v dja phisng; tip tue tr theo dOi sue khôe trong 07
ngày tip theo và luôn thirc hin Thông dip 5K; Thirc hin xét nghim SARS-CoV2 hai 1n vào ngây thu nht, ngây thir 7 k tr ngày each ly y t tai nhã, noi kru trü.
Phtro'ng pháp xét nghim: IJu tiên sü ding Test nhanh kháng nguyen."
Các ni dung khác thirc hin theo di1ng van bàn s 1 5467/UBND-\'P ngày
15/10/202 1 cüa UBND tinh.
D ngh các thành viên Trung tam Chi huy phông, ch6ng djch tinh, Thu tnrung
các si, ngânh, Chu tjch UBND các huyn, thj xã, thành ph, Ban chi dao phông,
eMng djch Covid-19 các dja phrcmg nghiêm tue trin khai thirc hin./.
Noi nhâiz:
- Nhw trên;
- BCD PCD COVID-19 tinh (b/c);
- IT Chi huy PCD COVID- 19 tinh;
- TTKSBT (CDC);
- Urn: VT.
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