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Dà N'ng, ngày 43 tháng 11 näm 2021 

- Các sâ, ban, ngành, hi, doàn th thành ph; 
- Sô'Ytê; 
- S& Thông tin và Truyn thông; 
- Cong an thành phô; 
- UBND các qun, huyn. 

Can cr Nghj quyêt so 128/NQ-CP ngày 11/10/202 1 cüa ChInh phü, Quyt 
djnh so 4800/QD-BYT ngày 12/10/2021 cüa B Y tê, Quyêt djnh 3638/QD-
BYT ngày 30/7/2021 cüa B Y tê ye vic ban hành hithng dan tm thi giám sat 
và phông, chông COVID-19; cn c1r thrc tê tinh hinh djch bnh trên dja bàn 
thành phô và xét dê nghj cüa S& Y tê tai Th trInh so 5620/TTr-SYT ngày 
16/11/2021, Chü tjch UBND thành phô có kiên chi dto nhu sau: 

1. Thng nhât áp dng các bin pháp phông, chng djch COVID- 19 di vói 
các tru&ng hcTp Fl, F2, F lien quan và bnh nhân COVID-19 khôi bnh, ci the: 

a) Di vi F1' (cac trthng hçTp tiêp xüc gn vi ngun lay FO): 

- Thirc hin cách ly y t ti co s& cách ly yt tp trung, tai  khách sn có thu 
phi (neu có nhu câu) hoc t.i nhã/nai liiu trü (nêu dü diêu kin theo quy ctjnh2). 

- Di vi ngui dã tiêm dü 1iu v&c xin phông COVID-19, 1iu cui cüng 
each It nhât 14 ngày kê ti~ ngày tiêp xüc vi FO hoc dã duc cong bô khôi berth 
COVID- 19 trong vông 06 tháng: 

+ Thirc hin each ly 07 ngày ké t1r ngày tiêp xüc cui cing vth FO; xét 
nghim 02 lan bang phrnmg pháp RT-PCR vào ngày thr nhât khi bat dau each 
ly y tê và ngày thr 7 kê tir ngày tiêp xiiic cuôi ciing vâi FO; 

+ Tip trc ti,r theo döi sue khoè ti nhàlnoi luu trü trong 07 ngày tip theo 
và nghiêm tue thirc hin quy djnh 5K. Nêu có triu chimg nghi ng mac bnh 
COVID-19 (ho, sot, rat h9ng, viêm phOi, khó th6, giãm hoc mat vi giác, khithu 
giác,...) thI báo ngay cho ca quan y tê dja phwng dé duqc theo dOi, lay mu xét 
nghim, xu trI theo quy djnh. 

- DM vOi ngui chiia tiêm hoc tiêm chua dü 1iu vc xin phàng COVID-
19: 

Theo Quyt djnh 3638/QD-BYT ngày 30/7/2021 cüa B Y t v huo'ng dn t?m  thài giám sat va 
hong chông COVID- 19. 
Theo Cong van so 156/BCD-SYT ngày 27/10/2021, COng van sO 162/BCD-SYT ngày 10/11/2021 

cüa Ban Chi dao  phOng, chông djch COVID-19 thành phô Dà Nng. 
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Thxc hin each ly 14 ngày k tr ngây tip xüc cuôi cüng v&i FO; xét 
nghim 03 lan vâo ngày thir nhât khi b.t d.0 each ly bang phuo'ng pháp RT-
PCR, ngày thir 7 bang phtrong pháp test nhanh kháng nguyen hoc PCR và ngày 
thir 14 kê tir ngày tiêp xüc cuôi cñng vói FO bang phlxGng pháp RT-PCR. Nêu 02 
lan lay mâu dâu each nhau dthi 72 gi thI chi lay m.0 01 lan, lan thi:r 2 vâo 
ngày thir 14 kê tü ngày tiêp xüc cuôi cüng vi FO. 

- Khi nguii cách ly co triu chi.ng nghi ng mc bnh COVID-19 trong 
qua trInh each ly y te thI lay mu xét nghim bang phi.wng pháp test nhanh 
kháng nguyen (neu can thiêt) và RT-PCR. 

- Tip tc t1r theo dOi src khôe them 14 ngày k tfx ngày hoàn thành each ly 
y tê. Khi có triu chirng nghi ngi mac bnh thI 1p tirc lien h ngay ccc quan y tê 
dja phuong dê duct tu van, lay mu xét nghim, can thip y tê phü hçip. 

b) Di v9i F2 (cac tru&ng hçrp tip xüc g.nvOi Fl): Cách ly tai  nhã chO' k& 
qua xét nghim RT-PCR ciia F 1 (co the lay mâu xét nghim RT-PCR dôi vó'i 
tru1ng hcrp F2 nêu can thiêt): 

- Nu kt qua am tinh: F2 kM thüc cách ly. 

- Nu kM qua duang tInh: F2 chuyn thành F 1 vâ xi'r l thu ctôi vôi F 1. 

c) D& vi F lien quan (ngui Co tip xüc trong vông 2 met v&i FO trong 
khoãng th?i gian tir 04 den 05 ngày truc khi khi phát cüa FO; ngthi có den 
khu virc, dja diem lien quan den FO tai  thi diem có FO nhi.mg không rô cO tiêp 
xiic hay không hoc không tiêp xi1c vOng 2 met vói FO): 

Tr theo dOi sirc khOe (không cách ly y t) trong yang 14 ngày k tü ngày 
tiêp xüc vói FO hoc den dja diem lien quan den FO. Khi có triu chü'ng nghi ngô 
mac bnh COVID-19 thI 1p tt'rc lien h ngay vi co quan y tê dja phuang dé 
ducic tu van, lay mu xét nghim ti Trm y tê hoc Trung tam y tê và ap dung 
các bin pháp can thip y tê phü hçp. 

d) D& vi berth than COVID-19 khOi bênh dü diu kin ra viên3: 

Tir theo dôi sue khoê tei  nhãlnai lixu tri trong 07 ngày kê tiir ngày ra vin; 
do than nhit 2 lanlngây. Nêu than thit cao han 38°C & 02 lan do lien tiêp hoc 
có bat kSt  dâu hiu lam sang bat thuè'ng nâo thi can báo cho ca quan y tê dja 
phuang dê thäm khám, xir trI và lay mu xét nghim RT-PCR kjp thi. Không 
thirc hin xét nghim cho nhüng trung hcTp không Co triu chirng. 

2. Di vói nhthig trithng hçTp F 1 (thuc din thirc hin each ly y t 07 ngày 
theo Cong van nay) dã thirc hin each ly y tê dñ 07 ngãy (each ly tp trung ho.c 
each ly tai nba) ma ngày lay mu gân that a qua 48 gi thI thrc hin xét 
nghim SARS-CoV-2 truóc khi hoàn thành each ly y tê; tiêp tiic thc hin các 
bin pháp phèng, chông djch C OVID- 19 theo quy djnh tai  miic 1 Cong van nay. 

Quyt djnh s 4689/QD-BYT ngày 06/10/202 1 ci'ia B Y t v vic ban hành Hurng dn chAn doan 
vadiéu trj COVID-19. 
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3. To chirc thu'c hiên 

a) S& Y t, UBND các qun, huyn và các co quan, don vj chtrc nàng lien 
quan: 

Can ctr chirc nàng, nhirn vii, phm vi quán 1, phi hçp trin khai thirc 
hin vic quàn 1, giám sat y té chat chë các truông hçip nêu tai  mic 1 Cong van 
nay, dam bão hiu qua cong tác phông, chông djch trên dja bàn thành phô. 

b)SâYt 

- Nghiên ciru, d xu.t UBND thành ph chi dao  trin khai vic huóng din 
các trung hçip cách ly yté t?i  nhàlnai lu'u tth t1r lay mâu xét nghirn SARS-
CoV-2 theo 1 trInh ci the. Chü tn, phôi hçip vOi S& Thông tin và Truyên thông 
sir ding irng diing cong ngh thông tin dê phô biên, huóng dan rng rài cho 
nguii dan tir thrc hin lay mâu xét nghim SARS-CoV-2 tai  nhà. 

- Tip tic cp nh.t các cp d djch cüa các xä, phu&ng, các khu vrc each ly 
y t (phong tóa) trên Ca nuóc; t11y theo din biên dch bnh trên Ca nuc, chü 
dng tham mxu UBND thành phô chi dao  các van dê lien quan den Cong tác 
phông, chông djch COVID-19 trén dja bàn. 

c) Si Thông tin và Truyn thông: Phi hcip vói S& Y th và các co quan, don 
vj lien quan nghiên cüu, dê xuât phixang an phô biên, huórig dan rng rãi cho 
ngi.thi dan tir thirc hin lay mâu xét nghim SARS-CoV-2 ti nhà; nghien ci'ru 
trin khai vic giám sat lay mâu xét nghim, tin nhan nhäc ljch xét 
nghim,.. .bäng phân mêm; tiêp tVc  hucng dan các co quan, don vi,  dja phucmg 
phát huy hiu qua cüa lrng diing quãn 12  cách ly ytê ti nhà. 

d) COng an thành ph: Phi hçip vói co quan y t& chInh quyn dja phuong 
quãn l, giám sat các trung hçip cách ly, theo dOi sirc khOe tai  nba/fbi lu'u trñ. 

ci) UBND các qun, huyn: Chi do kim tra, giám sat, theo dOi, quàn 1 
cách ly y té tti nhà/nai hru trü theo quy djnh, dam báo phông, chông dich 
COVID-19; huóng dan, ho trçl, kiêm tra, giám sat vic si:r ding üng diing quàn 
1 each ly tai nhâ/noi hru trü. 

Nhn cltrçic Cong van nay, các ca quan, don vj, dja phi.rang kh.n truong 
phôi hçip triên khai thirc hin; kjp thai báo cáo, cie xuât xir 1 ác kho khän, 
vuóng mac vuçYt thâm quyen, dam bào hiu qua cong tác phông, chOng djch././ 

]Vo'i n/ian: 
- Nhu trén; 
- BO Y tê (báo cáo); 
- TTTU, TT HDND TP (báo cáo); 
- CT vâ PCT UBND TP; 
- CVP Va PCVP VP UBND TP; 
- Các cci quan báo, dài TP; 
- Lifu: VT, SYT. 
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