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V/v áp diing tm th?i mt s
bin pháp thIch üng an toàn, linh
hot, kiêm soãt hiu qua djch
COVID-19 trên dja bàn tirih.
KInh g1r1:
- Thu trithng các Sâ, ban, ngành;
- Chü tjch UBNID các huyn, thj xa, thành phô;
- Các doanh nghip trên dja bàn tinh;
- Các chôt kiêm soát dich bênh COVID-19.

Thirc hin Nghj quy& s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa ChInh phü v
vic Quy dnh ttm thiii "ThIch irng an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua djch
COVID-19"; trong khi ch? các B, ngành Trung iicing hithng dn trin khai thirc
hin, d n djnh d?yi sng Nhân dan và các hoat dng kinh t - xâ hi cüa tinh,
Uy ban nhân dan tinh chi dao áp dung ttm th?ii mt s bin pháp thIch üng an
toàn, 1mb hoat, kim soát hiu qua djch COVID-19 nhu sau:
Tir 00 gir ngày 16/10/2021:
1. Quy dtnh chung:
- Thirc hin nghiêm Thông dip 5K cüa B Y t: "Khdu trang - Kh&
khun - Khoáng cách - Khóng tp trung dóng ngzthi - Khai báo y te"; mci
ngu?ii có trách nhirn khai báo y t trung thirc và chju trách nhim nu d lay
lan djch bnh do khai báo không trung thirc.
- Khi có mt trong các biu hin s&, ho, khó they, rnt mói, dau hong, mitt
vj giác... phái lien h ngay cci si y t gn nht d duçic thäm khám, không duçc
tu mua thuc chüa bênh.
2. Vic di chuyn cüa ngtr?ri dan trong tinh:
Ngithi dan duçc di chuyn giüa các huyn, thj xã, thành ph trén dja bàn
tinh, tth nhQ'ng trLrmg hçp dnIdi tr dja bàn có dch i cp d 3, cp d 4 hoc
each ly y t (vüng phong tôa).
3. IJôi vói ngtr?ri tir dla phtro'ng khác vào tinh:
- Không phái xutt trInh kt qua xét nghim SARS-CoV-2.
- Thirc hin các bin pháp phông, cMng djch COVID-19 theo quy djnh
cüaBôYtê.
- Thirc hin khai báo vôi Cong an các xã, phuô'ng, thj trân nai cu triJtam
trü hoc bang phtn mm PC-COVID, S süc khôe din ti'r, phn mm \TNTED
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trén nn tang Co s dU 1iu quc gia v dan cu.
- Tnthng hçip không lu'u trü qua dêm thI không phài khai báo, han ch tôi
da tip xic v&i ngtthi xung quanh, han ch vic di chuyn nhiu dja dim không
cn thit.
4. Thiyc hin các bin pháp y tê dôi v&i ngirôi tir các Ija phirong khác
v tinh Ba RIa - Vüng Tàu:
4.1. Thirc hin Cong van s 871 8/BYT-DP ngày 15/10/2021 cüa Bô Y tê.
Chü dng theo dôi chtt chê ngithi v tr các da phuong, khu virc có djch
COVID-19 vra ht giãn each, nht là tr các dja phuong có s mc COVID-19
cao (nhu thành pM H ChI Minh, Binh Duong, Dng Nai, Long An...), thirc
hin xét nghim, can cr tInh hInh thirc t d t chirc each ly phü hçp (cách ly tp
trung hotc each ly tai nhà), theo dOi sirc khóe và áp diing các bin pháp phông
cMng dch COVID- 19 theo quy djnh.
4.2. Di v6i ngui a các dja phuong, khu virc có djch cap d 4, cap d 3
(tu'o'ng thig vó'i màu do và màu cam trên bángphán viing d/ch cia Cng Thông
tin diçn ti'r cia B5 Y tê) thI áp ditng cii th nhu sau:
a) Nguai dA tiêm dü 1iu vc xin phông COVID-19 (the xanh trên S Sirc
khoê din ti:r hoc giy chüng nhn tiêm dü liu vc xin cüa co quan có thm
quyên cap, müi tiêrn cuôi cüng dã qua It nht 14 ngay) hoc dA khôi bnh
COVID- 19 trong vông 6 tháng tinh dn thai dim v tinh (co giy ra vinIgiy
xác nhtn khói bnh COVID-19): theo dOi strc kihOe tai nba, noi lu'u trii trong 07
ngày k tü ngày v dja phuong; thire hin xét nghim SARS-CoV-2 vào ngày
thu nht; nu Co du hiu bt thuO'ng v s1rc khOe nhu ho, s&, khó tha, dau rat
h9ng, m,t v giác thI báo cho co quan y t d theo dOi và xr trI theo quy dinh.
b) Nguai tiêm chua dü 1iu vc xin phOng COVID-19 (the yang trên S
Sirc khoé din tir hotc giy chrng nhn tiêm chüng cüa co quan có thtm quyn
cp): tr theo dôi sue khoê tai nhà, noi luu trü 07 ngày k tr ngày v dja phuong;
tip tiic tr theo döi sue khOe trong 07 ngày tip theo; thrc hin xét nghim
SARS-CoV-2 vào ngày thr nht, ngày thir 7 k tir ngày v dja phuo'ng.
c) Nguai chua tiêm vc xin phông COVID- 19: thrc hin each ly ttp trung
14 ngày k tü ngày v dja phuong; tip tçic tir theo döi sue khóe trong 14 ngày
tip theo; thirc hin xét nghim SARS-CoV-2 vào ngày th'r nhât, ngày thr 7 và
ngày thu 14 k tr ngày v dja phuong.
d) Nguai dã tiêm chüng vc xin phông COVID-19 hoc khOi bnh Covid19 tai nuóc ngoài thI vic kim tra và cong nhn giy ehüng nhn tiêrn chüng,
giy xac nhtn khOi bnh COVID- 19 hoc eác giy ta tuong diuong khác cüa
nuac ngoài theo huang dn eüa B Ngoi giao.
4.3. D& vâi nguai tra v tir các dja phuong có djeh & cp d 2 (tu'cingthig
vO'i màu yang trên bang phán viing trên Cong Thông tin din tir cia B5 Y té) thI
ap dçing c1i th nhu
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a) Ngi.thi dA tiêm dñ 1iu vc xin phông COVID- 19 (the xanh trên So Süc
khoê din tü hoc giy chirng nhn tiêm dü 1iu vc xin cüa co quan có thâm
quyên cap, müi tiêm cui cüng dâ qua It nht 14 ngày) hoc dâ khôi bnh
COVID-19 trong vông 6 tháng tInh dn th?ii dim v dja phuong (co giy ra
vin1giy xác nhtn khôi bnh COVID-19): ti1 theo dOi sirc khóe ti nhà, noi luu
trii trong 14 ngày k tü ngày v da phuong; nu có du hiu b.t thi.thng v süc
khôe nhu ho, s&, kho thi, dau rat h9ng, mt vj giác thI báo cho co quan y th
theo dôi và xir tn theo quy djnh.
b) Ngu?i chi.ra tiêm hoc tiêm chu'a dü 1iu vc xin phông COVID-19 phãi
thirc hin cách ly y t tai nhà 07 ngày k ttr ngày v dja phucing và han ch tip
xic, t1.r theo dOi süc khôe trong 14 ngày tip theo; thxc hin xét nghim SARSCoV-2 02 1n vào ngày thiir nht và ngày thu 7 trong thai gian each ly y t tai
nhà, nai lu'u trü. Nu có du hiu bt thi.thng v sirc khôe nhu ho, sot, khó th,
thu rat hong, mt v giác thI báo cho co quan y t d theo dOi và xü trI theo quy
djnh.
4.4. Di vol nguOi cao tui, ngithi có bnh nn, phii nü mang thai, ngixOi
duOi 18 tui (tré em): thirc hin cách ly tai nba và có nguOi chäm soc cách ly
cüng.
5. Dôi vi cong tác phông, chông dlch COVID-19 trong giao thông
vn tãi:
- Lái xe và phi xe 4n chuyn hang hóa phãi tiêm It nht 01 müi vàc xin
phông COVID-19.
- Vn tãi hânh khách tuyn c djnh lien tinh: thirc hin theo K hoach s
4149/KH-SGTVT ngây 12/10/202 1 cüa SO Giao thông vn tâi.
- Vn chuyn hang boa thirc hin theo Cong van s 898/BYT-MT ngày
07/02/202 1 cüa B Y t. Yêu cu ngi.rOi diu khin phuong tin vn chuyn
hang hóa: ghi chép 1ti hành trinh vn chuyn, danh sách các truOng hçp có tip
xllc; dam bão thông thoáng phuo'ng tin, thiiOng xuyén mO cOa sO phucmg tin;
han ch tip xüc vOi nguOi khác; thrc hin dy dü các bin pháp phông, chng
dch (deo khtu trang trong sut qua trInh vn chuyn và bc dc hang hóa, sat
khun tay thuOng xuyên, khai báo y t, khO khun phuong tin vtn chuy6 hang
ngây,...).
- Chü doanh nghip phâi t chOc thirc hin xét nghim SARS-CoV-2 cho
lái xe vâ phii xe bng phuong pháp test nhanh kháng nguyen hoc RT-PCR djnh
k' 1 1nItun (tru truOng hçip dâ tiêm dü 2 müi vc xin).
- Üy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành pM t chOc quãn l, kim tra,
giám sat chat ché viêc phông, cMng djch COVID-19 tnong vn chuyn hang
hóa; giám sat y t d& vOi nguOi diu khin phu'ong tin, phii Xe.
6. Di vri các co quan, cOng s&
- Tuân thu nghiêm các bin pháp phông, cMng djch tai noi lam vic.
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-

Thijc hin quãn 1 thông tin ngithi vào/ra bng mA QR.

Ngui dtrng du chju trách nhim xây dirng k hoch và trin khai áp
diing phông chng djch theo quy dnh cüa Bô Y t.
-

7. Di vó'i các doanh nghip, co' s& san xut, kinh doanh, djch vi trên
dja bàn tinh:
-

Quán 1 ngithi lao dng ngoài tinh nhu quy djnh tui Miic 1 và 2 vAn bàn

nAy.
Các chuyên gia, ti.r vn, quail 1 doanh nghip, nhà du tu dn lAm vic
trong ngAy phAi dAm bAo tiêm dü 1iu vc xin phông COVID-19 (the xanh trên
s süc khôe din tr/PC-COVID hoc giy chüng nl4n tiêm dü 1iu vc xin cüa
co quan có thm quyn cp, müi tiêm cui cüng dA qua It nht 14 ngAy) và có
giy m?ii cüa non dn hoc giy gii thiu cüa noni di.
-

Djnh k' xét nghim sAng icc SARS-CoV-2 theo hthng dn ti cong vAn
s 8228/BYT-MT ngAy 30/9/202 1 cüa B Y tê.
-

Xây dirng phucmg an hoat dng dAm bAo cong tác phông, chng djch cüa
&m vj theo hithng dn cüa B Y t, các B, ngành trung ucing.
-

Tuân thu nghiêm các bin pháp phông chng djch ti noni lam vic. Thirc
hin quAn 1 thông tin ngthi vào/ra bang mA QR.
8. Các linh viyc, ngành nghê thrçvc phép hot dng tr& 1i:
-

-

Các djch vi An, ung không phc vii ti ch, chi ban mang v.

Các hoit dng djch vu si~a chüa, bAo tn cAc loi Xe, may móc, thi& bj dan
ditng, cong nghip, djch v11 quAn l, vn hAnh, bAo tn, siLra chCta, irng ding h
thng hi tng, trang thit bj cüa các con quan, tôa nba; cira hAng tp hóa, cüa hAng
sách, thit bj vAn phông, d dung, diing ci,i hc tap, cong ngh thông tin, thi& b tin
hoc, cira hang din mAy.
Chçi truyên thng hott dng phAi dAm bAo di.ng theo phuang An phông,
chng djch dA duçc phé duyt.
-

-

Djch vi ct tóc, gi du: ttp trung không quA 05 ngui cüng thi dim.
Các hot dng th dçic th thao trong nhà: tp trung khOng qua 10 nguè'i
cüng thii dim, ngithi tharn gia dA tiêm it nhât 01 müi vc Xifl phông COVID- 19.
-

-

Các hoat dng th dijc th thao ngoài trii: tp trung không qua 20 ngi.thi
cüng thai dim.
Hott dng tm bin: deo khu trang trisôc và sau khi tm bin và thirc
hin nghiêm bin phAp 5K.
L hiu, hi, tang l: Thirc hin can dan giAn, khOng tp trung quA 30
nguori.
-

-

-

Hoit dng hOi hcp, sir kin trong nhà: không tp trung qua 30 ngthi
trong mt phông, trü truèng hçip duçic Tinh üy, UBND tinh cho phép.
-
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9. Trách nhim cüa Chü doanh nghip:
Chü doanh nghip, Ca si djch vi, san xut, kinh doanh drn7c hoat dng phãi
có phuang an, kê hotch dam bão cong tác phông chng djch tai dan vj theo huó'ng
dan cüa B Y tê và B ngành Trung uang; tuân thu và chju trách nhim theo quy
djnh ye cong tác phông chng djch trong qua trInh hoat dng.
10. To chtrc thirc hin:
10.1. Trung tam chi buy phông, chng djch tinh
Chü trI chi dao don dc các sâ, ngành, dja phisang trin khai các ni dung
duçc giao; xây dmg "K hoach thIch üng an toàn, linh boat, kim soát hiu qua
dich COVID-19" vâi 1 trInh cu th, khâ thi, bào dam kim soát hiu qua djch
COVID-19.
10.2. SYtê
- Chü trI phi hçip vi các S ngành, dja phuong lien quan, tham mu'u xây
dung "K hoach thIch 11ng an toàn, linh boat, kim soát hiu qua djch COVID19" vói 1 trInh ci,i th, khà thi, bào dam kim soát hiu qua dch COVID-19.
- Can cir bang màu trên Cng Thông tin din ti:r cüa B Y t cp nht,
hmfmg dn cac chM, các dja phuang ap diing các bin pháp quàn 1 ngithi dn tü
vüng djch và tr các dja phuang khác.
- Chi dao các dan v y t trong ngành thçrc hin xét nghim cho các di
tuçing theo Quyt djnh sé, 4800/QD-BYT ngày 12/10/2021; Cong van s
8318/BYT-DP ngày 03/10/2021; Cong van s 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021
và Cong van so 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 cüa B Y tê; tiêp tçic chi dao
vic xét nghim, tm soát tai các khu vrc có nguy co cao d kim soát nguy ca
lay lan djch bnh.
- Can cr vào hithng dn v các tiêu chI, phân loai, dánh giá cp d dch và
các bin pháp chuyên mon cüa B Y t d dánh giá cp d dch và tInh hInh djch
trên dja ban tinh.
- Tip tic thirc hin các giài pháp nâng cao nàng lirc h thng y t, nht là
y t dir phông, y t ca sâ; dy nhanh tin dt mua sm trang thit b, vt tu y
dào tao nhân 1irc dáp irng vói thu dung, cp ciru và diu tr bnh nhân.
- Triên khai tiêm vc xin phOng COVID- 19 an toàn, hiu qua, xây dçmg 15
trInh tiêm vc xin cho tré em và tiêm tang cu?mg theo hithng dn cüa B Y t.
- Tang cuông chi dao, kiêm tra vic thçrc hin 37 tiêu chI an toàn Bnh
viên trong phông chng dich tai các CO sà khám chua bnh, dam bào an toàn cho
bênh viên trong tInh hung nguy Ca djch bnh tim n trong cong dng.
10.3. So Giao thông van tâi
- Rà soát, ban hành cac huOng dn xây drng k hoach boat dng giao
thông vn tài lien tinh, luu thông hang hóa, bào dam lien tVc chui cung Ong san
xut, thIch 1rng an toàn, 1mb hoat, kim soát hiu qua djch COVID- 19.
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- Ph bin hithng dan, giám sat vic thirc hin cüa các câng bin, câng
thüy ni dja trong quàn 1 cong nhân, nguñ lao dng và trin khai các hoit dng
ducic nêu tai van ban nay.
- Huâng dn các hott dng thi cong các dir an, cOng trInh giao thOng, dam
bão thich rng an toàn, linh hot, kim soát hiu qua djch COVID-19.
10.4. Cong an tinh
- Tip tic duy trI hott dng cüa các Ch& kim soát ra, vào tinh, dam bão
khoa h9c, hiu qua. Giao Cong an tinh xây dimg phucing an, b trI, trung diing
ti da 1irc luqng cüa Cong an tinh và các hrc luçing khác tham gia kiêm soát
phu'ang tin và ngu?ii ra vào tinh. Hithng dn ngi.thi dan qua Ch& thirc hin khai
báo y t và di chuyn qua phn mm VNIED trên nn tang Cci sâ dü 1iu quc
gia v dan cu (hotc khai báo giy tai Ch& kim soát) Va dung theo ni dung cüa
van bàn nay.
- Chuyn hot dng các CMt kim soát tti cp xã, cp huyn thành cac t
tun tra luu dng d giám sat, hrnng dn và kim tra vic di laj, lixu trü, theo döi
süc khOe cüa ngithi dan, nht là ngithi dan tü tinh, thành ph khác v dja
phuong.
10.5. Ban Quân 1 các khu Cong nghip
- Ph bin, hung dan, kim tra, giám sat vic th1xc hin cüa các doanh
nghip, cci s san xut thuc các khu cOng nghip.
- Yêu cu các doanh nghip, cci s0 san xut tuyên truyn vn dng, phi
hçip vi Ngành y t tiêm vc xin phông COVID-19 cho 100% cong nhân, ngithi
lao dng.
10.6. Sà Cong thi.ro'ng
- Ph bin, hung dan, kim tra, giám sat vic thirc hin cüa các doanh
nghip, cci sâ san xu.t trong các ciim cOng nghip.
- Yêu câu các doanh nghip, cci si san xut, kinh doanh tuyên truyn 4n
dng, phi hçip vói Ngành y t tiêm vc xin phông COVID-19 cho 100% cOng
nhân, ngui lao dng.
- TO chi'ic kiêm tra, giám sat tInh hInh hoat dng cüa các trung tam thucing
mai, siêu thj, chq truyn thng bão dam an toàn phOng chOng dch.
10.7. S Thông tin và Truyn thông
- Tang cuèng tuyên truyn tao dng thun, nim tin xà hi; thüc dày tInh
tir giác, tIch crc cüa ngithi dan trong phOng chng djch, huó'ng dn các bin
pháp thIch 1rng an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua djch COVID- 19 nâng cao
nhn thuc cüa ngui dan trong tinh hInh mài.
- Hang ngày cung cp dü 1iu cho COng an tinh v danh sách ngi.thi ngoài
tinh khai báo di chuyn ni da dn Ba Rja - Vüng Tàu trén mg diing PCCOVID.
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10.8. Si Nông nghip và Phát trin nông thôn
- Chü trI, phi hcrp vói các Co quan, don v, dja phuong ph bin huâng
dan, giám sat vic thirc hin cüa các càng Ca, các hoat dng nông, lam, ngu
nghip dam bào cho cong tác phông chng djch trong san xut kinh doanh.
10.9. B Chi huy B di Biên phông tinh
Chü tn, phi hçp vâi các don vi lien quan tang cithng kim tra, giám sat
các tuyn, 1ung diring thüy ra, vào tinh.
10.10. Si Van boa và Th thao
Tang cuô'ng kim tra, giám sat các hoat ding van hóa, th thao bâo dam
an toàn phông, chng djch COVID-19.
10.11. UBND cac huyn, thj xà, thành ph
- Xây dirng, t chüc thrc hin "K hoach thIch üng an toàn, linh hot,
kim soát hiu qua djch COVID-19" vói l trInh c11 th, kha thi, bão dam kim
soát hiu qua djch COVID-19.
- T chirc hiu qua các bin pháp phông, chng djch phü hçip vth din
bin djch tai tü'ng dja bàn.
- Thirc hin các huing dn cüa S Y t di vâi vic xét nghim, each ly,
theo döi y t nguñ dn t1r vüng djch và các dja phuong khác.
- Tang cithng cOng tác don dc, kirn tra vic chip hành các bin pháp
phông chng djch cüa ng1.ri cách ly tai nhà/nai luu trü, ngi.thi dn t1r dja phi.rong
khác và phài chju trách nhim truâc UBND tinh v các hoat dng nay.
- T chirc thm dnh phuong an hot dng cüa chq truyn thng dam bào
quy djnh v phông cMng djch COVID-19 cüa B Y t.
10.12. Thu trung các s&, ban, ngành; Chü tjch UBND các huyn, thj xä,
thành ph
- Tip tçic thirc hin các nhim vi1 duçc giao, nêu cao trách nhim, cânh
giác cao, tuyt di không ducrc chü quan, lo là và tang cithng kêu gi ngi.thi dan
tip tiic phát huy tinh thin doàn kt, ti,r giác, trách nhim, nghiêm chinh chp
hành t& bin pháp 5K; quyt 1it trin khai các bin pháp phông, chng djch có
hiu qua.
- Tang cu&ng kim tra, xà l vi phm tui các khu cOng nghip, ciim cOng
nghip, cOng trung, chq, siêu thj, trung tam thuo'ng mai, các co s san xut
kinh doanh, bâo dam an toàn mi san xut, san xuât phai an toàn.
- Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thânh ph chju trach nhim tt chuc
kim tra, giám sat vic thrc hin các bin pháp phông, chng djch COVID-19
cüa CaC co sâ kinh doanh djch v1i duc phép hot dng trên dja bàn và buc
dirng hoat dng nu khOng thrc hin dung, dy dü quy djnh. Dng thai d nghj
ng'txôi dan:
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+ Tip tiic han ch ra khôi nhà khi không cn thit; tip tVc phát buy tinh
than doàn kt, t1r giác, trách nhiêm, nghiêm chinh chip hành tot quy djnh 5K
trong cOng tác phông, chng djch.
+ TIch circ tham gia cong tác phông, chng djch tai cc sO', cüng vO'i 1irc
lu'çng tuyn dAu quy& 1it trin khai các bin pháp phông, chông djch có hiu
qua dâ thirc hin tO' truôc dn nay.
+ Tuyên truyn vn &ng ngtthi than, gia dInh và mi ngithi xung quanh
cüng dng thun, dng lông thrc hin tht quy djnh v phOng chng djch, ti,r bâo
v süc khOe cho ban than, ngu'O'i than gia dInh, cong dng xA hi.
+ Thumg xuyên lau rO'a nhà cO'a d giü thông thoáng, sinh hoat lành
manh.
+ Sir dung các O'ng diing cOng ngh thông tin (PC-COVID, So Süc khOe
din tO', VNEID,..) d khai báo y th, dàng k tiêm chüng vc xin, sO' dung ma
QR cá nhân trên các O'ng diing nay khai báo vâo/ra tai các dja dim cong cng./.
Noi n/ian:
-Nhutrén;
- Ban Thisông vi Tinli üy (b/c);
- TTr TU; TTr HDND tinh (b/c);
- BCD PCD Covid-19 tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Uy ban MTTQ \TN tinh và
cac To chtc ChInh tri-xä Iiôi tinh;
- CVP UBND tinh;
- Liru: VT, VX3
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