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KE HOACH 
Phông, chng djch COVID-19 trong thô'i gian to chtrc bu cu di biêu 

Quôc hi khóa XV vA di biêu Hi dng nhân dan các cap trên da bàn thj 
xã Cira Lô nhim k3' 2021 - 2026 

Can cir k hoach s 864/KH-SYT ngày 16/3/2021 cüa S Y tê Ngh An 
ye vic PhOng, chOng djch COVJD-19 trong thai gian to chüc bãu cir di biêu 
Quôc hi khóa XV và di biêu Hi dông nhân dan các cap trên dja bàn thj xà 
Cra Là nhim kS'  2021-2026. 

Uy ban nhân dan thj xà ban hành Kê hoch phOng, chong djch bnh 
COVJD-19 trong thii gian to chü'c bãu cir dai  biêu Quôc hi khóa XV và dii 
biêu Hi dông nhàn dan các cap trén dja bàn thj xa nhim kS'  2021 - 2026, ci the 
nhu sau: 

I. MIJC IJICH, YEU cAu 
1. Mt)c dIch 
Chü dng thirc hin kjp thai, hiu qua các bin pháp phông, chng djch 

COVID-19 trong thai gian tO chrc bâu cr dti biêu Quoc hi khóa XV và bâu th 
d?i biêu Hi dong nhân dan các cap nhim kS'  202 1-2026 theo phucmg châm 
l!BOn  ti chô", san sang 11ng phO vi các tinh huong djch bnh có the xãy ra trén 
dja bàn thj xâ. Dáp irng nhanh, xü l kjp thi, trit dë khi phát hin các tnr6ng 
hçip nghi ngô', các tm?n hcp di t11 ô djch ye, các tmô'ng hçp là Fl, F2 (néu c6) 
là ci.1 tn dang tham gia bâu cir ti các dja diem bâu cCr trên dja bàn thj xä. 

2. Yêu can 
- Theo dOi sat din bin tinh hInh djch bnh COVID-19, thirc hin có hiu 

qua các phung an phông, chOng djch bnh COVID- 19 dam bão dan chU, dung 
pháp lut, an toàn và hiu qua. 

- Dam bão s11 phi hçip chat chë giQa Ban bu cir các cap. Ban Chi do 
phOng, chong djch bnh COVID-19 các phuing và các ngành, thành viên Ban 
Chi dao  phOng, chOng djch bnh COVID-19 thj xä. 

- ChuAn bj dy dü nhân 1irc, phuGng tin, trang thiêt b, ca so thuôc stn 
sang dáp 1rng cOng tác phông, chông djch bnh trong thai gian to chüc bâu cü 
di biëu QuOc hi khOa XV vâ bâu cü di biêu Hi dông nhân dan các cap 
nhim k' 202 1-2026. 

II. NQI DUNG CUA KE HOACH 
1. Cong tác darn bão phOng, ch6ng djch bnh COVID-19 trong thii gian 

tO chUc bâu cir di biëu Quoc hi khóa XV và bâu cü' di biêu Hi dông nhân 
dan các cap thj xä Cira Lô nhim kS'  2021-2026 ducyc chia thành 2 phixang an: 

1.1. Khi chiia ghi nhn ca mc COVID-19 trên dja bàn tinh Ngh An 
1.2. Khi xut hin ca mc COVID-19 du tien tren dja bàn tinh Ngh An 

và có ca lay nhim trong cong  dOng. 
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2. Chi d?o,  diëu hânh t chirc trin khai K hooch dam bào phàng. chng 

djch bnh COVID-19 trong thai gian to chrc bâu cu di biêu Quoc hi khOa XV 
và bàu cü' d?i  biêu Hi dông nhân dan các cap nhim kS' 202 1-2026 theo tüng 
phuo'ng an. 

3. Cong tác thông tin, tuyën truyn v các bin pháp an toàn phOng chng 
djch bnh COVID-19 dé di bâu ct1 tru'Oc và trong thai gian bâu cir. 

4. Cong tác chuAn bj truc bu cCr: 

- Thãnh 1p To Y t& T Y t - bu cir ti tht ca các dja dim bO phiêu c 
djnh và lu'u dng (co' say té, Ca s& cách ly tp trung, tai nhà, nal lu'u tri cta các 
trtr&ng hcrp cách ly tQi nhà và tcii khu v1rc phong tóa lien quan ca nuic CO VID-
19 neu có). 

- Dam bào trang phic phOng chng djch, vt tu, hOa chat. kinh phi phiic 
v1J cOng tác phOng chông djch bnh COVID-19. 

- Chun bj sn sang các diu kin phOng cMng djch COVID- 19 tti dja 
diem bâu cCr cô djnh, kru dng theo quy djnh: 

+ Phun khü' khuAn tht câ các dja dim bu cr cO djnh tri.rc 01 ngày din 
ra bâu cu'. 

+ B trI bàn khai báo y t& do than nhit, cung cAp khâu trang, dung djch 
sat khuãn tay, sang I9c các cir tn có dâu hiu ho, sot, khó thO'... vào phOng each 
ly ttm thai. HuOng dan cü' tn di bO phiêu chap hành nghiêm các quy djnh 
phOng, chông djch bnh. 

5. Cong tác dam báo phOng, chng djch bnh COVID-19 trong thai gian 
to chirc bâu Cu': 

- Hu'ng dn khai bao y t, do than nhiêt, yêu cAu tat ca can b và cu' tn 
deo khâu trang, sat khuãn tay và dam bão khoãng cách theo quy djnh ti các 
diem bâu cu cô djnh. 

- TO chu'c riêng các diem bu ccr lu'u dng ti Ca su' y t cho các tru'?Yng 
hcip bnh xác djnh, truYng hcip nghi nga, tti ca su' cách ly t.p trung, ti nhà, nai 
luu tn cüa cu' tn dang thirc hin cách ly tti nhà và t?i  khu vrc phong tOa lien 
quan ca mac COVID-19 nêu cO, dam báo an toàn phOng, chOng djch bnh, tuãn 
thc dung trinh tr quy djnh. 

6. Cong tác dam bão phông, chng djch bnh COVID-19 sau bu ccr (áp 
ding v&i nhiing dia diem bó phiêu lint dc5ng phyc vy ct't' tn dang diêu tr/ cách ly 
hoc cách lyphông djch): 

-To chu'c thu gom vn chuyn ham phiu tu' các dja dim bO phiu luu 
dng ye dja diem kiêm phiêu bang xe y tê chuyên diing dam bào an toàn phOng 
chông djch và theo ding trinh tr, quy djnh. Dông thai phun khCr khuân xe sau 
khi vn chuyên horn phieu. 

- Thành 1p t& kim phiu riêng di vOi các hOrn phiu trên. Can b tharn 
gia kiem phiêu sCr ditng trang phuc phOng chOng djch và thrc hin các yêu câu 
darn bâo phOng chOng djch theo quy djnh ('deo kliáu trang, sat khuán lay...) 

"Ni dung chi tiê't Igi Phy lyc g&i kern theo Ké hoqch nay). 
HI. TO CH1XC THçC HIIN 
1. Phông Y t 
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- Chü trI tham muu xây dirng k hoch PhOng, cMng djch COVID-19 

trong thai gian,tô chirc bâu cir di biêu Quôc hi khóa XV và dti biêu Hi dông 
nhân dan các cap trén dja bàn thj xä. 

- Chi do, giám sat vic thc hin cUa các Co quan dan vj y t trén dja bàn 
Phi hap Trung tam y t t chirc tp hun chuyên mon v phOng, chng djch 
cho can bO, cong chirc, vien chirc trong Ban bâu cir, tO bâu cir. 

2. Trung tam Y té thj xã 
- Theo dOi sat tInh hInh din bin djch COVID-19 tham miiu kjp thai 

cong tác dam bão an toàn phOng. chông djch bnh COVID-19 trong thai gian tO 
chüc bâu cü'. Thông báo ngay khi phát hin các twang hap cO lien quan, các 
truang hap là Fl, F2... là Cu tn dang tham gia bâu ti các diem bâu cü. 

- Chi dao viêc thành lap các T Y t& T Y th - Bu cir, b trI dày dü trang 
phiic phOng chOng djch theo quy djnh, khâu trang, dung djch sat khuân tay, may 
do than nhiêt va các hóa chat, vt flr trang thiët bj y tê phOng, chOng djch khác 
ti tat cã các dja diem bâu cCr CO djnh và luu dng. 

- Tng hap tInh hInh sir dung hóa chAt, vt tu, trang thi& bj phOng cMng 
djch dä sCr ding, Ip dir toán kinh phi mua sam bO sung trInh cap CO thâm quyên 
phê duyt. 

- PMi hqp vi các ca quan thông tAn báo chI lam tt cong tác tuyên truyn 
dê mi nguai dan thçrc hin nghiém tüc các bin pháp phOng, chOng djch bnh 
COVID-19 trong thai gian to chirc bâu u. 

- Tham muu Ban Chi dao  phOng, chng djch bnh COVID-19 cac phuOng 
dam bào cong tác phOng chOng djch bnh COVID-19 ti các diem bãu cü, dc 
bit là các diem km dng a khu cách ly tp trung (nêu co). 

3. Phông van boa TT, Trung tam Van hóa Thông tin và Truyn thông 
ChU trI phM hap cht chë vOi ngành Y th, Ban Chi dao  phOng, chng djch 

bnh COVID-19 thj xà, 7 phuang day manh  cOng tác tuyên truyên, huo'ng dan 
các bin pháp phOng chOng djch bênh COVID-19 truac, trong và sau bâu cCi' dai 
biêu QuOc hi khóa XV và bâu cir di biêu Hi dông nhàn dan các cap trên dja 
bàn thj xà nhim kS'  202 1-2026. 

4. Cong an thj xa 
- PMi hap quãn 1 di tu'çing, thirc hin các bin pháp cuOng ch di vai 

các dôi ttrclng khOng chap hành cac quy djnh ye phOng, chong djch bnh, ni 
quy cüa khu virc bâu cCr. 

- Phi hap PhOng Van hóa - Thông tin, UBND các phuang xCr l các 
truang hap dang tài thông tin chua ducc kiêm chung, thông tin sai six th.t lien 
quan den tInh hInh djch bnh COVID-19 trong thai gian to chuc bàu ccr. 

- Huy dng hrc lu'cing tham gia theo d xuAt cüa co quan y tA hotc cac Co 
quan chuyên môn, chInh quyen các dja phuang khi phãi xu l các tInh tring 
khän cap ye djch bnh. 

5. Ban chi huy quân sr thl xa 
Tang cuang phi hap vai ngành y t, Ban Chi do phông, chng djch 

bnh COVID-19 càc phixang dam bào cong tác phOng chOng djch bnh COVID- 
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19 tii các dim bu cü', dãc biêt là các dim luu dng a khu each ly t.p trung 
(nêu co). 

6. Các phông, ban, ngành, cloAn the thành 'iên Ban Chi dio phOng, 
chông dch COVID-19 th xa 

- Can cü chrc nang. nhim vçi thrçc phân công, chü dngphi hcip vai 

Ban Chi do phOng, chông djch các phuing triên khai thçrc hin Kê hoch nay. 

- Quán trit !anh do, can b cong chü'c, viên chtrc, nguai lao dng ti co 
quan, don i  minh guong mâu chap hành các bin pháp phàng, chông djch trong 
thai gian to chirc bâu cr. 

7. Ban chi do phông, ch6ng dlch  COVID-19 các phtrô'ng 
- Ban hành k hoch chi tit dam bào cong tác phông chng djch bnh 

COVID-19 trong thai gian to chi.rc bâu ci.r di biêu Quoc hi khóa XV và di 
biêu Hi dông nhân nhân các cap trên dja bàn thj xà nhim k' 2021 - 2026. 

- Nm bt thông tin, thông báo ngay khi phát hin có cCrtri thuc din Fl, 
F2, hoäc lien quan den djch bnh... dang bâu ci1 ti các diem bâu cci trén dja bàn. 
Xci tn kp thai các tinh huông djch bnh phát sinh trong thai gian tO chcic bâu cci 

theo phucmg an a ban hành. 

- Phi hçp chi dao thành lap các To Y t& To tê - bãu cci. Chuãn bi dy 
dU nhân lçrc, trang thiêt bj, vt tu, hOa chat, xe chuyên diing vn chuyên horn 
phiêu và các diêu kin can thiêt khác dam bão cOng tác phOng, chông djch bnh 
COVID-19 ti tat cã các diem bâu cci cO djnh và km dng. 

- Thirc hin tt cOng tác tuyên truyn, huâng dn các bin pháp phOng 
chông djch COVID-19 khi tham gia bãu cU'. 

- Huy dng lirc lucmg quân dti, cOng an, dan quân t1r v và quân chüng 
nhân dan tham gia tuân tra, canh gác, bào v an ninh, trt tr trong tru'mg hcTp 
khân cap ye dich. 

Trén day là K hoch phOng, cMng djch COVID-19 trong thai gian to 
chcrc bâu cci dti biêu QuOc hi khóa XV và dii biêu Hi dOng nhân dan các cap 
trén dja bàn thj xa Ci:ra là nhim k' 2021-2026, UBND thj xa yeu câu Thu 
truang các phOng, ban, ngãnh, don vj cal?  thj liênquan; Ban Chi do PhOng, 
chông djch bnh COVID-19 các phuang to chcrc triên khai thixc hin. 

Các khO khän, vixâng mc trong qua trInh trin khai thirc hin dé nghj CO 

van ban báo cáo ye UBND thj xä (qua phOng Y té) dê duc huó'ng dan, giãi 
quyêt. / 

Noi u/ian: 
- SO Y tê (b/c): 
- UBND tinh (b/c); 
- Các phông ban nganh thi xã; 
• Thãnh viOn BCD PC djch CODVID - 19 TX; 
- BCD PC dlch  COVID -19 cãc phu'ng; 
- Các Ca sâ y tê trong Va ngoài cOng lip; 
- Luu: VT. 

Hoang Van Phüc 



KId BAN 
Chi tit dam bão các bin pháp phông, chng Dch COVID-19 trong thôi gian bãu cü' dii biêu quôc hi khOa XV vA di 

biêu hi dông nhân dn các cp trên dja bàn thj xã nhim k' 2021 - 2026 
(Kèin theo Ké hogch so.ipL/KHUBND ngàyJ /3/202 1 cièa UBND th/ xã Cña Ld) 

TT 
Nôi dung 
Cong vic 

NhiCm vu chInh 
Thol gian 

hoân thành 
Chu trách 

nhim trrc tiép 
Phôi hQp 

PHAN I: CONG TAC DAM BAO PHONG CHONG DId  BNH Kilt CHU'A GHI NHJN TRUONG HQP NHIEM COVtD-19 TREN DA 
BÀN THIXA CIALO 

Al CONG TAC CHI DAO, DIEU HANH 

Theo dOi sat tInh hInh din bin dich 
bnh COVID-19 trong nirOc và trén 
dia bàn tinh. Thông báo kip thôi tOi 
Ban Chi dao phOng chng dich bnh 
COVID-19 và Ban Bu cr các cp v 
cac trithng hqp nghi ng, F I, F2, cac 
tru'011g hçip có lien quan phãi cách ly 
y .và tham mtsu kip thOi cong tác 
phông chng d1ch bênh COVID-19 
trong thai gian din ra bAu cCr 

Cp nht lien tuc Va thuâng xuyên tInh hInh djch 
bnh trên dja bàn thi xã (dc hii các trzr&ng hQ'p 
nghi ngi, F!, F2, các iruàng hop có lien quan 
phái t/iirc /iin cách ly y ié dC k/p ih&i háo cáo. 
xi IrI ilnh huóng và có phzro'ng an to chz'rc bá 
phiOu riCng,). 

TrirOc và 
trong thOi 
gian din ra 
bâu ci1 

Trung tam y Ban Chi d?o  phOng 
ch6ng dch COVID-
l9thi xà 

2 

Thtrc hiên cOng tác tuyên truyn v 
cac bin pháp an toàn phOng chng 
dch bnh COVID-19 triróc va trong 
thOi gian bAu ccr 

TuyCn tuyn cho ngtri dan thtrc hiên dâydU 
thông dip 5K và các huàng dn phOng chông 
djch COVID-19 theo yêu cu ciia B Y t khi 
tham gia bAu cr. 

TrtrOc V 

trong thai 
gian din ra 
bâu ccr 

Trung tam Y t 
phi hçp Trung 

tam van hOa 
Truyn thông thl 

xä 

PhOng van hóa 
Thông tin; Ban Chi 
do phông chng 
dlch COVID-19 th 
xã, 

3 

Ban hành k hoch chi tit dam báo 
Cong tác phông, chng dch COVID-19 
trong thôi gian bAu cr Di biu Qu& 
hi khOa XV và Dai biêu HDND các 
cap trén dia bàn. 

PhOng Y t& Trung tam t thi xã xây dirng dir 
tháo k ho?ch chi tit dam hào cong tác phOng 
chng djch trong thài gian bAu ct:r tai da phirong 
trInh Ban Chi do phOng chng djch C0V1D19 
thi xã, ban hành 

Truâc 
01/4/2021 

PhOng te 

Trung tam y té 

Ban Chi dto phông 
chng djch COVID- 
19 thi xä, 

BI CONG TAC P1-lONG CHONG DICH BENH TRU'(IC, TRONG vA SAU BAU CU 
- 
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TT 
NOi dung 
Cong vic 

Nhiêm vu chInh 
ThOi gian 

hoàn thãnh 
Ch1u trãch 

nhim trrc tiêp 
PhOi hop 

TRUOCBAUCU B1.I 

Thanh Ip T V t ti tt cã các dia dim bo phiu c1  dtnh 

Thành lap T Y t c dinh tai tt ca 
các da dirn bó phiu cO djnh ('lhành 
phn ui ihiéu 2 can boy ié,) 

- Chju trách nhini dam bão cong tãc y t& 
huOng dn phOng chnig djch, chäm soc src 
khOe, so cAp c(ru... trong suôt thOi gian din ra 
bAu cir. 

- Mi T Y t c dinh vOl dAy dU thuc men, 
vt ttr, trang thit bj y t& trang phiic phOng 
chng dch.. .dãm bão y t t?i  mi diem bâu ccr. 

TrirOc 
01/4/2021 

Giám dc TfYi 
thi xL 

Phang Y t& BCD 
phOng chng dch 
COVID các phtxOng 

I . I 

Thãnh 1p TA V t liru dng hA trçY 
cho TA Y t cA dlnh.  (Thành phcn 101 

ihiéu 2 can bOy 1L inOi can bO 17nh 
vzrc dich t hoc, m1 can b3 17nh VrC 

dhu ir/,) 

Trung tarn t thi xä dAu rnôi phôi hçrp CC CO 

sO khám chUa bënh trCn dia bàn thành lap I To 
Y t Iuu dOng, cüng xe ctru thu0ng Va dày 
thuAc men, trang thit bi.  . .thuOiig trrc Va san 
sang hA trçY vã lam nhirn vu cAp ctru, phOng 
chAng dlch  bénh trên dia bàn trong suôt thai 
gian din ra bâu cü. 

- To phàn irng nhanh phOng chOng djch IuOn 
sAn sang triCn khai hA 1r trong suOt thai gian 
din ra bâu cti. 

TrLrC 
01/4/2021 

Giám dAc Trung 
tam y t 

Phong Y t& Ban 
Chi dao phOng 
chOng dch COVID-
19 thi xa, 

1.2 

2 Thành lap TA V t - bãu cr t31 các dia diem bO phiu lu'u dng ti co' so y t, tai co' sO' cäch ly tp trung va ti nhà cong dan dang each ly y té 

Thành tap Y t - bAu cü phAl hçp 
vol tA bâu ci'r Iuu dng thrc Iiin vic 
bAu cu tui co soy tê cho truOlig hçip 
ca bnh nghi ngO (néu co). Mol rnt 
huyën. thi x, thành phô thành Iip 1 
tO 

- TA Y t huOng dAn phOng chAng djch bnh 
COVID-19 là can b dang lam nhim vii cách ly 
diu tr ti CO SO y te. 

- Ban bAn cCr t?i dla phtiong noi cO nguOi bénh 
dang cacti ly diu tn, có trách nhiëm thàiih 1a1 

01 tA bAn CU. dam bâo thirc hin cac quy dnh vA 
bAu cU và phOng chAng djch theo huOiig dAn 
ngành Y t 

Truót 
01/4/2021 

Giám dAc Trung 
tam y t. trirOng 
trrn Y te cO 
trirTng hp ca 
bnh nghi flÔ 

dang cách ly diêu 
tn. 

IThong Y t Ban 
Chi dao phOng 
chAng djch COVID-
19 thi ,, 

2.1 

Thành ip  iA Y th - bAu cCr phAi hp - TA Y tA huàng dAn phOng chAng dch bnh TrtrOc Truông ca sO PhOng Y tA, Ban chi 2.2 
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TT 
Ni dung 
Cong vic 

Nhiêm vu chInh ThOl gian 
hoãn thành 

Ch!u trách 
nhim tryc tiêp F'hôi h9'p 

vOi tO bu ci li.ru dOng t?i CO SO each 
ly tap trung d htràng dn cho các 
truOlig hp each ly tp trung (nu co). 
Mi mt co sO cách ly tp trung 
thành 1P  I tO. 

COVID-19 là can b dang lam nhim vii ti khu 
cách ly tp trung. 

- Ban bAu ccr ti dla  phuong noi cO co sO cách ly 
tp trung cO trách nhiêm thãnh 1p 01 to bAu ccr, 
darn báo thirc hin cac quy dnh v bAu cCr va 
phOng chng djch theo huàng dn nganh Y t 

01/4/2021 each ly tp trung huy quân sir thj xä, 
Cong an thj xã 

BCD phang chng 
dlch COVID-19 các 
phisOng 

2.3 

Can cCr s c.r tn là các trlrOng hçip 
dang cách ly ti nhà, thành 1p To Y 
tê - bAu cCr phM h9p vol t bAu cü kru 
dng dn thng nhà cü tn d huOng 
dAn cho các trung hçrp dang cách ly 
y th tal nhà (nu cO) 

- T Y t huang dn phOng chng djch bnh 
COVID-19 chInh là các To Y t luu dng (neu 
lai muc 1.2,). Tru'Ong h9p cAn thành 1p them do 
BCD phOng chng dlch  COVID-19 cac phtrOng 
chi dinh. 

- Ban báu cCr ti các phuOng noi có ngirOi cãch 
ly tai nhà CO trách nhiêm thành lap các t bAu 
ccr, dam bão th1rc hin các quy dnh v bAu cir và 
phOng ch&ig djch theo hiràng dAn nganh Y t. 

Triróc 
01/4/2021 

Giám dc Trung 
tarn Y te 

BCD cac phtr&ng 

PhOng Y t; Ban 
CM dao phOng 
chng djch COVID-
19 huyn, thi xã, 

2.4 
Tap huAn cong tác phOng chng djch 
cho can bô lam cOng tác bAu ccr 

- HisOng dAn mc trang phUc phOng chng djch 

- COng tác v sinh khi:r khuAn hOrn phiu, thu 
gom  rác thai 

- Các bin pháp phOng, chng dlch  khác theo 
quy djnh 

Tri.róc 
20/4/2021 

. 
- Giãm dôc Trung 
tam t thi xã 

Trung tam Kim 
soát bênh tat h tr 
các dja phuong khi 
cAn Ban Chi dao 
phOng chng djch 
COVID-19 thj ,, 

3 Dam bão trang phuc phOng, chng d ch, vt tu', hOa chat, kinh phi cho cong tác phông chng dlch  bnh COVID-19 phyc vi bâu cir 

Dam bão trang phuc phOng, chng 
dich, vOt tu, hóa chat, kinh phi phc 
vii phOng chng djch bnh cho bAu Cu 

Trung tam y t, các phuOiig rà soát. scr dvng s 
trang phuc phong chOng djch, vat flx, hOa chAt 
hiên có (chica sir dung den) t?i  da phuoiig, vra 
lap danh muc cAn bô sung. 

Truàc 
22/3/2021 

Trung tam Y tê 
các huyn, thành, 

thi, UBND các 
phuOiig 

Ban Chi do phOng 
chng dch COVID-
19 thi xã, 

. . Lp dçr toán kinh phi mua sam bô sung so trang 
thi& bj, vt tu, hóa chAt cAn s dung cho hAu c 

TnrOc 
25/3/202 1 

Trung tam y té 
thj , 

Ban CM do phOng 
chng dch COVID-
19 thi xL 
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TT 
Nôi duna 
Cong viec 

Nhiêm vu chInh ThO'i gian 
hoãn tliành 

Chlu trách - 
nhim trirc tiCp Phoi ho'p 

Sau khi kt thiic bu cO thng kê tng hop, báo 
cáo trang thiét b vt tu, hóa chat dã sü ditng (Ban 
Ch/dciophdng chong thch CY)VID-19 ihixã, chi 
dao viçc inua .s,n cho d/a phiccrngj 

Xong trirc 
30/5/202 I 

Trung tarn Y t 
các huyên, th xã, 

Trung tarn KSBT 
Tinh, Ban Chi d?o 
phOng chng dich 
COV ID- 19 th j xa, 

4 Chuãn b1 khu vijc bãu cr tii tat cã cac d!a  diem bó phiêu cô d1nh dam bão pkông chông djch bnh COVID-19 

4.1 Phun khtr trñng phông chông dch 

Thrc hin phun thanh khit rnôi 
truàng t?i  tht cã các dim bu Cu CO 
dinh 

Lam tt cong tác v sinh chung, v sinh, khü 
khun bang chAt thy rCra thông thLrOng hoc 
dung dich khcr khuân di vOi nn nhà, bàn gh& 
các d vt trong phOng, khu ye sinh, các vi tn cO 
tip x(ic thuOng xuyCn: tay nãrn cüa, cAu thang, 
tay yin Ian can, bàn phirn may tInh... 

Hoàn thành 
xong truóc 

ngãy din 
ra báu cr 

- 
Trung tarn y té 
huyn. thi xã, 

Ban Chi do phOng 
chng dlch  COVID-
19 thi xã 

TIiirc hin phun thanh khit rnOi 
tru'ng tai các dirn din ra su' kiên 
lien quan (nêu có) 

Hoàn thành 
trnó'c 01 
ngày din 
ra bàu cü 

Trung tarn y th 
huyn, thi xa, 

Ban Chi d?o  phOng 
chng dlch  COVID-
19 thl xã. 

4.2 

Bô trI bàn khai báo y ti, do than 
nhiêt, cung cAp khãu trang, dung 
dick sat khuân và các diu kiên cAn 
thit khác tai dia diem bâu cr dam 
bão cong tác phOng chOng dch theo 
quy djnh. 

- Yêu cAu các dja dirn bAu cir phai dang k 
dirn kiêrn soát dich, dan ma QR-CODE y  vi tn 
d nhIn d ngu'O'i dan dn bau cir có th quét ma 
khai báo y tC. 

- B tn dAy dü bàn khai báo y t, do than nhiêt. 
Cung cAp khAu trang, dung dlch  sat khuAn tay 
hoc bA trI các khu virc rira tay vOl nu'O'c stch Va 
xà phOng 0' vi trI thuãn tiên, d sü diing. 

- Tang cuOng thông khI trong phOng din ra bAu 
cu bang cách ni cO'a s, cOa ra vào, sü dung 
quat hoãc các bién pháp phO h9p khác. 

- Darn báo giän cách vl  trI ngi trong phOng. 

Hoàn thành 
truóc 01 
ngày din 
ra bAu ccr 

Ban Chi dao 
phOng chng djch 
COVID-19 thj 
xã, 

SO Y t 

4.3 B tn phOng cách ly tm thOi 
- Yêu cAu mi dja dim bAu cü c dinh b trI 01 
phOng cách ly tirn thO'i dam háo dO các diu 
kiên phOng chng dich, ti thiu UI can b 

Hoàn thãnh 
tru'c 01 
ngày din 

Ban Chi dio 
phong chAng djch 
COVID-I9 thj 

So Y t 
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TT 
Ni dung 
Cong viéc 

Nhiêm vu chInh Thôi gian 
hoãn thành 

Chlu trách 
nhim trirc tiêp 

Plioi hçip 

hiro'ng dn btu Cu rnc qun áo phông chng 
dich, 01 horn phiu riêng và các diu kin can 
thit khác d bâu cu din ra theo d(tng quy djnh 
cho các truOng hop cách lytm thOi (sang Ic Co 
ho, si ... và khong cO yéu là dich té lien quan). 

ra bu cCr xã, 

Bit 
Trong thOi gian din ra ban ctr 

Thtrc hiên hLthng dn các biên pháp phOng chng dch  COVID-19 ti tat cã các dja diem ban CU' CO d!nh 

Huàng dn khai báo y t phU hp cho 
100% can bi lam nhirn vy Va cU tn 
dn bu cü 

- HtrOng dn sir diing ma QR-CODE d check 
in, check out t?i  các da dim bu cü. 

- Di vo.i ngisOi không sU dyng din thoi thông 
minh, huàng dn thirc hin khai báo y t bang 
giAy hoc bang hInh thcrc phU hp khác. 

Trong thOi 
gian din ra 

bAu cU 

Trung tarn y  t 
các thj xã, tnfc 
tip là cOc To Y 
tC Igi cOc dim 
bu th,). 

Ban Ch dto phOng 
chng djch COVID- 
l9thi xã, 7 phirO'ng 

1.2 
Do thAn nhit 100% can b lam 
nhiërn vu và ctr tn dn bau cr 

- Do thAn nhiét, sàngloc các truOlig hop có ho, 
st, dau hong.. .chuyën sang phOng cách ly tam 
thai. Nu không có yu t dch t lien quan thI 
bO phiu ti day theo quy djnh. Nêu cO yêu to 
dich t lien quan thI báo cáo Ban bAu cr, Ban 
Chi d?.o  phOng, chông dich thl xã dê dua di cách 
ly vA bO phiêu luu dng tti co sO y t theo quy 
dinh. 

- BO tn nhân ltxc và may do thAn nhiêt. 

Trong thOi 
gian din ra 
bAu cü 

TO Y tê tai các 
dim bAu cu. 

Ban Chi do phOng 
chng djch COVID- 
19 các phuOng, thi 
X, 

1.3 

Yëu cAu tAt cá can bô lam nhiêm , 
cü tn dn bAu ctr phái deo khAu trang. 
Huong dan thuc hiên sat khuAn tay 
hoäc rua tay bang xà phOng tai các 
diArn din ra bâu cu 

, , 
To chirc phAn luOng, chia bàn khai báo y té. do 
than nhiêt, sat khuAn tay tránh tmnh trtng gAy Un 
. 

tãc, tap trung dong nguOi ti dim din ra bAu 
cü. 

Trong thai 
gian din ra 
bAu cu 

. 
To y te ti CC 

dim bâu cU. 

Ban Chi do phOng 
chông dlch COVID-
19 thi xã, 

I .4 TruOng hop dot xuAt phát hin ca 
nghi ngO, cac truOng hop lien quan 

- Báo cáo Ban bAu cCr, Ban Chi do phOng chAng 
dich thi xã khAn truong dua các truOng hçp trên 

Trong thOi 
gian din ra 

TO Y te ti các 
diem bAu Cu phOi 

SO Y ; Ban chi 
dao phOng chAng 
djch COVID-19 th 



11 

TT 
Nii dung 

Cong vic 
Nhiêm vu chInh ThOi gian 

hoãn thank 
ChIll trách 

nhim truc tip 
Phoi h0p 

tOi ô dich dang hoat dOng, Fl, 
F2. .tai dia dirn báu c c dlnh 

vâ cac tr11Ong hap tip xUc lien quan cách ly, 
giám sat y t theo quy dnh. 

- Niêm phOng hOrn phiu t.i thOl diem phát hin 
Va khr khun. 

- B trI hOrn phiu phy d tip tyc tli uc hiên bAu 
cü theo quy dlnh. 

bAu cü hop vói To bâu 
ccr 

xã. 

2 
Thtrc hiCn htro'ng dn các bin pháp phOng chng dIck  COVID-19 ti các d!a  diem b1u cu Itru ding ti co'só'y tê, ti co's&cách ly tp trung 
vã ti nhà cong dan dang cach ly y té 

2.1 D6i vói ctr tn thuc din ca bnh nghi ng0 (nu co) dang cách ly, diêu trl tti co S y tC 

To Chcrc dim bu CU riCng Cho ngt.rOi 
bnh nghi ngO' dang diu trj, CáCh ly 
ti CO sO y  tê. 

- T bu cr tal co sO y tC mac trang phyCphOng 
thông dlch  chuyên dyng dua hOrn phiêu deii 
phOng bénh, hisong dn bu Cu theo quy dlnh. 

- Yêu cAu cr tn phái deo khAu trang, sat khun 
tay, deo gang tay ChuyCn dung truOC khi bO 
phiêu. 

- T Ch(rC sat khutn hOrn phiu triróc khi disa di 
kim phiu. 

Trong thOl 
gian din ra 
bâu CI 

TO Y t - bAu Cu 
a T bAu C[ kru 

dng. 

- Co sO Y t; BCD 
phong ChOng dlch 
COVID-19 thl xä,. 
Ban bAu cr dia 
phuung 

2.2 Dôi vi ctr tn thuc din dang cách ly tp trung (nu có) (F! vã các tru'Ong hçrp thuc din cách ly tp trung) 

T chüc dim bAu cir riCng cho ngirOi 
dang cách ly tap trung 

- T bAu Cir tai co sO Cách ly tp trung mC trang 
phuc phOng ChOng dICh  chuyên dyngdua horn 
phiêu dn phOng Cách ly, huong dn bâu CU theo 
quy djnh. 

- YCu Câu CU tn phâi deo khâu trang. sat khuin 
tay, deo gang tay chuyen dung truoc khi bO 
phiu. 

- T chUC sat khun hOrn phiu tru'óC khi dira di 
kim phiu. 

Trong thOi 
gian din ra 
bâucü 

To Y te - bâu CU 

va T bu cU Jim 
dng. 

Co sO cách ly tap 
trung; Ban bAu cü 
dla phuong 

2.3 Di vOl cong dan thuc diên tiang cách ly ti nhà, noi lu'u trñ (nu co) (F2 Va cac tru*ng hçp thuôc din each ly tai nha) 
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TT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhiêtn vu cliInh 

Tho'i gian 
hoàn thãnh 

Chiu trách 
nhim trl!c  tiêp 

Phôi h0p 

T chüc dkrn bu cü Iuu dng dn 
tOng nhâ cO tn dang thuc hiën each ly 
tai nhà, no'i Iuu trO. 

- TO bu cO Iuu thng phOi h9p vOl T Y té lu'u 
dng den t?i  nhà cOa cü tn dang cách ly tal nhâ, 
mac trang phuc phong chng djch dua hOrn 
phieu dn u'rng nhà, noi Iuu trO cOa ci'r tn, huàng 
dn bAu cU theo quy djnh. 

- Yêu cu cr tn phái deo kh.0 trang, sat khuAn 
tay truOc khi bO phiu. 

Trong thOi 
gian din ra 
bu cü 

TO Y tê - bâu cO 
a T bu cir tim 

dông. 

SO Y te; BCD 
phOng chng dch 
COVID-I9 thj xa. 

Ban bu ci dia 
phuang 

B1ljI 
SAU BAU cu 

Vn chuyn hOrn phiCu ti dja diem ban ctr Itru dng v khu viyc kiém phiCu 

Di vài hOrn phiu t?i  các phOng 
cách ly tam  thO'i và tal  cac diem bu 
ctr kru dng 0 co SO y t& co SO each 
ly tp trung và tal nhà Cit tn cách Iy y 
tê. 

- T Y t thirc hin khü khuAn hOrn phiu truóc 
khi van chuyn di. 

- Can b to bâu cü, to y te Va xe y tê chuyên 
dttng thu gorn, vn chuyCn hOrn phiu v d!a  
dim kim phiêu darn báo an toân phOng chng 
dich va theo dOng quy djnh. 

- Phun khU khun xc sau khi vn chuyn horn 
phiu. 

Sati khi bO 
phiu xong 

. . 
TO Y tê kru dng, 
TO Bâu cit Iuu 
dng. 

Sâ Y t; Ban Chi 

dao phOng chng 
dICh COVID-19 cac 
phu?mg, Ban Bâu cit 

CáC cap. 

2 Dam bão phOng, chOng d1ch trong qua trinh kiCm phiêu 

2.! 
Di vol hOrn phiu tai các dirn bAu 
cu CO djnh 

Tin hành kim phitu theo dcing quy dinh, dam 
bäo can b tharn gia kirn phiCu thrc hin cáC 
bin pháp phOng chng djCh (5K) trong thai 
gian tarn vic (deo khAu trang, sat khun tay...). 

Trong khi 
kiêm phu 

- Ban Bâu cü các 
cap 

- Can bO tham gia 
kiêrn phiu 

Ban chi dao  phOng 
chOng djch COVID-
19 thj xä, 

2.2 

Di vOl hOrn phiu tai  các phOng 
CáCh ly ttrn thOi và tai  các diem bAu 
cir tim dông 0 CO sO y tO, CO SO CáCh 
ly tp trung và tai  nhà cO tn cách Iy y 
tO. 

- Thành lap t kiêrn phiu riêng. 

- Can b tharn gia kirn phiu sO dung trang 
phuc phOng chOng dch và thtjc hiên các yOu cu 
darn bão phOng chong d!Ch  theo quy djnh (deo 
khu trang, sat khun tay...) 

Sau khi bO 
phiu xong, 
Kirn phiOu 

- Ban Bãu CC 

Cap 

- TO kirn phiu 
niOng 

Ban chi dao  phOng 
chng djch COVID-
19 thi xä, 



TT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhiiii vu chinh 

ThO'i gian 
hoãn thãnh 

Ch1u trãch 
nhim trirc tiêp 

Phoi hop 

3 
ye sinh, khü kIiun tai cãc dja 
diem bO phiu sau bâu Cu' theo quy 
djnh 

D9n v sinh chung. Thu gom rãc thai. V sinh 
khi khun bng cht ty rtra thông thu6ng hoac 
dung dich khCr khun dôi vol nn nba, bàn ghê, 
các d vt trong phOng, khu v sinh, các vj trI CO 
tip xCic thu6ng xuyCn: tay närn cüa, cu thang. 
tay vjn Ian can, bàn phIrn may tinh... 

Ban Bâii cir các Ban Chi do phOng 
chng dlch COVID- 

19 thi xa, 

4 

Thu'c hiên tu' theo döi sirc khöe dôj 
vói tat cã can bô thuc hiên nhiêm 
vu tai các diem bãu cü' Iu'u dng o 
co so' y té, co' SO cách ly tIp trung 
vã ti nhã cong dan cách ly y tê 

- Yêu cAu tAt câ can b lam nhirn vi ti các 
dirn bAu cü luu dng thtjc hiên tir theo döi süc 
khOe 14 ngày theo quy djnh. 

- Tru'O'ng hqp cO ho, sot...Iay rnãu giárn sat 
COVID-19 theo quy d!nh. 

- 

Khi kCt thüc 
bâu cu 

TAt cà can b 
phvc vu bAu 
cho các trlrOng 
hop bnh nghi 

ngO, Fl, F2, các 
tru'Ong hgp each 

ly y tê... 

SO Y t& Trung tam 
Kirn soát bénh tt, 
Trung tarn y t thj 
X1, 

PHAN II: cong tác dam bão phông chng dich bnh khi xuãt hin ca bnh dAu tiên xâm nhãp vào dia bàn th xã Va cO cac ca lay nhim trong 
cong dông 

A2 CONG TAC CIII DO, DIEU HANI-I 

Ban Chi do phOng. chng dch bnh 
các cAp t chirc h9p khân trirc tuyn 
trirc tiép chi dao và d ra các biên 
pháp darn bào phOng ch&ig djch 
bnh COVID-l9 trong tliôi gian bAu 
cr. 

PhOngY t& Trung tarn Y t: chuAn bi nôi dung, 
báo cáo din biên tlnh hinh dch và klch  bàn 
phOng chng djch COVID-19 darn bào bAu ci 
din ra an toàn, nhanh chOng và dung quy dnh. 

Cap nhãt lien tuc, thu'O'ng xuyCn và du báo tlnh 
hinh djch bnh trën dja bàn ('dc h/el là các ca 
mac, vkc lruy ye! các !riw'ng hQp F!, F2, 
k/moan/i vung () dich...) 

Sau khi có 
kt qua xét 
nghirn 
duo'ng tmnh 
bnh nhän 
dâu tiCn 

Trung tarn y t Ban Chi dao  phOng 
chng djch COVID-
thj xã, 

2 

Tang cuOng cong tác truyn thông. 
Tp trung tuyên truyCn rnanh me dC 

n djnh tu tu'O'ng, không gay hoang 
mang. sa hal trong nhãn dthi. Thuc 
hin ti.rolig tãc rnanh me vó'i nhân dan 

- Các co quan truyn thông dang tãi các thông 
tin v tlnh hInh dich bënh, va các bin pháp 
phOng chng dlch;  các ni dung các chi do cüa 
('hInh phO và cüa tinh, thi xã ye cong tác bAu CLI' 

dn vài ngirO'i dAn 

Trtióc va 
trong thOi 
gian din ra 
hãii ci'r 

Trung tam y 
thi xã, 

Sà Y t&Trung tam 
KSBT tinh; Trung 
tArn KSBT tinh; Ban 
Chi do phOng 
chong dlch COVID- 
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TT 
Nôi dung 
Cong viêc 

Nhiém vu chInh Thoi gian 
hoàn thành 

Chju trách 
nhim tnrc tiép 

Pliol hçrp 

qua rnng xã hi, giao Iu'u trrc tuyên 
d kip thOi truyên tãi các thông diêp, 
ni dung dam bão phông chng djch 
bênh khi bu cCr. 

- Luu xr l2 nghiêrn các truông hçip dua tin 
khong dóng sir that, gay hoang mang cho ngllOi 
dan truOc khi din ra báu ccr. 

th xã, Trung tam 
van hOa TI và truên 
thông 

Thtrc hin thuOiig trirc cong tác phang 
chng dlch 24/24h. Tang cuOiig trâ Ioi 
du'ôiig dày nOng giãi dap các thãc mac, 
yêu câu cia ngi.rOi dan. 

Phông Y t&Trung  tam t các thi xã, xãy dirng 
k hoach thirOng tru'c trong thOi gian truâc, 
trong và sau khi din ra bAu . 

Duy trl hiu qua các s dira'ng day nOng tai C.0 
dja phxang. 

Trtràc vã 
trong thOi 
gian din ra 
bAu 

Trung tam y te 
các thi xa, 

Ban Chi do phàng 
chng dch COVID-
19 thj xã, 

Dmg tAt cã sçr kin không cAn thit 
phc viii chào mrng bAu cCr. 

Van bàn drng 

Triróc, 
trong hoc 
ngay sau 
bâu ccr 

Ban Chi dao 
phOng chng d!ch 
COVID-19 thj 
xã, 

PhOng y t 

6 

Can c(r din bin cüa tInh hlnh dich va 
clii dao cOa Chinh phü, Bô Y të dé thtrc 
hiên viëc bAu Cu cho các di tuQllg cO 
nguycocao. 

- Darn bào quyên li bâu ctr cüa tat cã cong dan. 
dng quy dlnh. 

- Xây dyng phuDlig an bAu ctr theo chi do. 

Trtióc, 
trong bAu 
cCr 

- Ban Chi dao 
phOng chng d!ch 
COVID-19 thj 

PhOngY t 

B2 CONG TAC DAM BAO PHONG CHONG D!CH  BNH TRUOC, TRONG VA SAU BAU ct 

B2.I TRUC BAU ct) 

Các hoat dng thyc hiri nhu' phãn 
B1.1  

- Thành lap Ti Y t c dinh, T Y t liru dng, To Y t - BAu cir tai  các dja dim bO phiu c djnh và Iuu 
dông. 

- Dam bào trang phiic phOng chng djch, vat tu, hOa chAt, kinh phi. 

- ChuAn bi sAn sang các diu kin phOng chng dich COVID-19 ti dja dim bAu cr c djnh và Iuu dng 
theoquydjnh 
+ Phun khU khuAn tAt cã các dia dim bAu cü c djnh trirót 01 ngày din ra bâu cU 
+ B trI bàn khai báo y t& do than nhiét, cung cAp khAu trang, dung djch sat khuAn tay. sang 19c các ci tn 
cO dAu hiêu ho, s&, khó thO... vao phOng cách ly ttrn thOi... 

2 Các hoat dông tang cirYng 
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TT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhiêm vu chInh 

Thôi gian1 
hoàn thành 

Chiu trãch 
nIiim tri'c tiêp 

Phôi hy'p 

2.1 
Thành lap Diem bâu cii. lu'u dông vã T Y té - Bãu cu ti khu virc, vung dan cu' b1 phong tiia do yêu cãu trong cong tác phOng chông dch 
(nen co) 

Thành 1p  To Y té - bAu ctr lau dng 
phi hap darn bão phOng chong djch 

ngay tal khu virc bi phong tOa, darn 
bão dung quy trInh và quy djnh bAu 
cu. 

Thành 1p ngay T Y t - bu cCr km dng ti 
khu virc phong tOa cO trách nhim phi h9p to 
bu cü den tl'rng nhà cr tn, hu'àng dan ctr tn a 
darn báo quyn lol bAu cCr ctia nguOi dan. 

So lucrng dirn bu ctr Jim dng và T y t - bu 
cr lu'u dng tiiy thuc vao phrn vi cUa viing dan 
cu bj phong tOa. 

Ngay sau 

khi cO quyt 
djnh phong 
tOa 

Ban Clii do 
phOng chng djch 
COVID-19 thj 
xã, 

Ban bAu ct da 
phu'ong 

2.2 Thãnh 1p to V t - BIu cii' lu'u dng ti co' s& y t dang cO ngu'Oi cäch ly y t (sü' dyizg To V tè - bOu cü' 1z! rnic 2.1 phn BI nêu trên, 

TO Y t - bu ctr luu dng ti co sO' y 
t diu trj cho bnh nhân di.rang tInh 
sCr dyng luôn T y t - bu d 
thành 1p ti mvc  2.1 phAn B 1.I. 

- T Y t - bu cCr lu'u dng là can b dang lam 
nhiêm vu cách 1' diu tr ti co sO Y  tê. 

- To Y té - Bâu cti' phoi h9p Ban bâu cir ti dja 
phuong nol CO ngu0i bnh dang each ly diéu tn 
thrc hin vic bâu ccr cho bnh nhân, darn báo 
1hirc hin các quy dnh v bu cii va phOng 
chng djch thco hiràng dn ciia nganh Y té 

Sau khi cO 
bnh nhân 
COVID-19 
cách ly diu 

trl 

-Ban bâu c& dia 
phuong 

- BCD phOng 
chong djch 
COVID-19 thi 
- 

xa, 

Sà Y t& PhOng y t 

2.3 

Hu*ng dn cong tác phông chông 
dch cho can b lam cong tác bãu 
cir ti cäc dja diem b sung ('kizu 
vyc, vulig p/long tóa) 

- l-ftróng dn rnc trang phvc phong chông dch 

- Cong tãc v sinh khii' khun hOrn phiu, thu 
gom rác thai 

- Các bn pháp phOng, chng dch khác theo 
quydjnh 

Ngay sau 
khi thành 

- Các dan vi y t 
trCn dia bàn 

- B,CD phOng 
chOng djch 
COVID-19 thi 
- 

xa, 

SO' Y t& PhOng Y t 

2.4 
Tang cu'O'ng các bin phap phOng 
ch6ng dch  ti các dja dim bâu cii' 
c6 dinh. 

Tai rni dirn bAu ccr c dinh, thông báo inrOc 
thOi gian cii' tn dn bO phiu dam bão giän cách, 
theo tiung khu vuc dan cu, khong tp trung dong 
ngu'O'i vào 1 thO'i dim. 

BO tn khu virc ngOi châ darn bão khoang cách 
tOi thiCu 2rn. 

lloàn thành 
tru'O'c ngày 
din ra bAu 
cCr 

Ban bAu ctr CáC 
cp 

BCD phOng chng 
dlch COVID-19 thj 

XL 
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TT 
Ni dung 
Cong vic 

Nhiêm vu chInh 
- 

Thôi gian 
hoãn thànti 

Ch!u trãch 
nhim trlyc tiêp 

Pliôi hop 

B2.1 
TRONG THfl ClAN I)IEN RA BAU cU 

Cäc hoat dng thurc hin nhi.r 
phn B1:II 

- Huong dn khai báo y t, do than nhiét, yêu cAu tt cã can bô vã cU tn deo khAu trang, sat khun tay và 
dam báo khoãng cách theo quy dnh ti cac dim bu cü c dlnh. 
- T chtrc dim bAu cft Iu'u dong t?i  co sà y tê cho cac truông hçip bnh nghi ngO, tui co sâ cách ly tp trung 
vã ti nhà, nol Iuu tr ca cCr tn dang thrc hin cách ly, dam bão an toàn phOng, chng dch bnh vã tuãn 
thã ding trInh tçr quy djnh. 

2 Các hot dng b sung 

2.1 
Thtrc hin nghiêm viêc dam bão 
khoãngcách tip xuc trong qua 
trInh diên ra bâu cü' 

Dam bào ccr tn dn bAu cü theo diing thai gian 
thông báo cüa dja phuong. tuân thti thc hiên 
giän cách ti thiêu 2m, không tp trung dong 
ngirôi, deo khAu trang vâ sat khuAii tay trong qua 
trinh din ra bu cU. 

Trong thài 
gian din ra 
bãu CU 

- T Y t - phOng 
chong dich ti 
các dim bAu cir. 

- 1TYT thi xä, 

BCFJ phong chông 
dich COVID-19 thi 
xâ, 

2.2 
TrtrOng hçrp dt xuãt phát hin ca 
nghi ngO, Fl, F2...tai dia diem bãu 
cucô dinh 

- Báo CáO Ban bu cr, Ban Chi do phông thông 
dICh cac phua'ng khn tru0ng dtra CáC trung 
h9p trén và cac truông hp tiêp X(IC lien quan 
cách ly, giám sat y t theo quy djnh. 

- Niêm phông hOrn phiu ti thOi dim phat hin 
va khU khun. 

- B tn hOrn phiu ph d tip tyc thirrc hin bAu 
CU theo quy djnh. 

Ngay khi 
phát hiên, 
Trong thOl 
gian din ra 
bâu c(r 

- Ban bu CU 

- BCD phOng 
chong dlch 
COVID-19 thj 

Phong Y té, TTYT 
(Di phán (mg 
nhanh) 

2.3 

T6 ch(rc dim bu c& riêng cho 
ngu'ôi bnh dang diêu tr, cách ly 
ti co sO' y té ('thy'c h&n  tu'o'ng , 
nhu' dii vO'i ngu'ô7 hnh nghi ngo) 

- T bAu cU ti CO sà y té mc trang phcphOng 
chng djch chuyên dyng dima hOrn phiêu den 
phOng bênh, huó'ng dn bâu CU theo quy djnh. 

- Yêu câu CU tn phai deo khâu trang, sat khuân 
tay, deo gang tay chuyCn dyng truàc khi bO 
phiêu. 

- Boc kin b mt hOrn phiu tntróc khi cU tn câu 
ccr. T ch(rc sat khuán hOrn phiéu tnisOc khi du'a 

Trong thOi 
gian din ra 
bAu cU 

- T Y t - phOng 
chng dlch ti 
Cc diem bu CU. 

- 1TYT tlij xL 

BCD phOng chng 
djch COVID-19 th 
X 
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TT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhieni vu chirih 

ThOi gian 
hoan thanh 

Chiu trách 
... . 

nhiem trii'c tiep 
Phot hop 

di kiêm phiu. 

2.4 
To chtrc diem bâu cü riêng tai khu 
phong tôa (nu cO) 

- T bu cCr ti khu vtrc phong tOa mac trang 
phuc phOng chng dch chuyên diing dua hOrn 
phiêu den tüng nhà, hu'ong dn hãu cir theo quy 
din1 

- YCu cu cir tn phãi deo khu trang, sat khuAn 
tay, deo gang tay truóc khi bô phiêu. 

- Tt chirc sat khun hOrn phiu truOc khi dira di 
kiêm phiêu. 

,. 
Trongthoi 
gian dien ra 

au C 

- To Y tê - phOng 
chng dlch ti 

dim bu cü. 

- [fYT thj xã, 

BCD phOng chng 
djch COVID-I9 thj 
xa 

SAUBAUCU' 

- Viri chuyn horn phiCu tii các d!a  diem bâu cir Iuu dng ye khu vijc kiCm phiu 

DOi v61 hOrn phtêu tat các phOng 
cach y tarn thoi va tai cac diem bau 
cu luti dong a co so y te, khu vuc bi 

: 
phong toa co so cach ly tap trung va 
tai nha cu tn cach ly y te. 

- T Y t thtrc hin khCr khun hOrn phiu truOc 
khi vn chuyên di. 

- Can bo to bau cu, to y te va xe y te chuyen 
. . 

dung den cac dia diem bau cu Iuu dong thu gorn, 
. 

van chuyen horn phicu darn bao an toan phong 
. 

chong dich theo dung quy dinh. 
. . 

- Phun khir khuân xe sau khi vn chuyên hOrn 
phiCu. 

. 
Sau khi bo 
phieu xong 

Ban Chi dao 
. phong chong dich 

COVID-I9 cac 
thi xa. 

Ban to chuc bau Cu 

2 Dam báo phOng, chông dlch  trong qua trInh kiêm phiêu 

Di vol hOrn phiu ti cãc dirn hu 
cCr cô dnh 

Tin hành thirc hin các bin pháp phOng chng 
dcIi (5K) trong thOl gian kim phiu di vOl can 
b tharn gia kiCrn phiCu ('dco kháu trang. sal 
khuón lay...). 

Sau khi bO 
phiu xong 

- Ban Bu CaC 
Cap 

- Can bô tharn gia 
kirn phiu 

Ban Chi do phOng 
choiigdch COVID-

phuong 
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TT 
Nôi dung 
Cong vic 

Nhiém vu chInh Thô'i gian 
Iioãn thãnh 

Ch!u trách 
nhim trtrc tiêp Phôi ho'p 

2.2 

DM vOl hOrn phiu ti các phOng 
each ly t?rn  thai và ti các diem bAu 
cü Iu'u dng 0 co sO y t& khu virc bi 
phong tOa, co sO cách ly  tp trung Va 
ti nhà c tn cách ly  y tê. 

- Thânh lap to kim phiu riêng. 

- Can bO tham gia kim phiu str dyng trang 
phyc phOng ch6ng dich và thirc hin các Yêu câu 
darn bão phOng chng dlch  theo quy djnh deo 
khdu Irang, sat khun lay...) 

Sau khi bO 
phiu xOflg 

- Ban BAu cU các 
I 

- T kim phiu 
riêng 

Ban Chi do phOng 
chng djch COVID-
19 thj xL 

3 
ye sinh, khr khun tai các dia dim 
bO phiu và phOng kim phiu sau 
bAu cCr theo quy djnh 

Tong v sinh chung, thu gorn rác thai. 

PhunkhükhunnaithchUtbAuctr 
Sau khi kt 
thUcbAucCr 

- Ban Bu cr các 
cap 

- To Y té 

Ban Chi do phOng 
chong dch COVID- 
19 TX va cãc 
phisOng 

4 

Thirc hin giám sat y t di vol tAt ca 

can bô thuc hiCn nhiêm vu tai các 
diem bAu cu luu dng 0 co sO y 
khu virc phong tOa, co sà cách ly tp 
trung và t?i  nhà cong dan cách ly y té 

Yêu câu tat cã can bO lam nhiêm vu tai các 
. . 

diem bâu ccr luu dng thirc hin tir theo dOi s0c 
khOe 14 ngày và lay mu giárn sat COVID-19 
theo quy djnh. 

. 
Sau khi két 
thUc bAu 

TAt câ can b 
thuôc phyc vi 
bAu ccr cac 
trung h9p FO, 
Fl, F2, cac 
truäng hçip cách 
ly y tê... 

PhOng y t, Trung 
tam y té thi xã, 
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