UBND THJ XA CUk LO

BCD PC D!CH COVID-19
S:1036 /UBND-BCD

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VI1T NAM
Dc Ip — Ti,' do — Hnh phüc
Cia Lô, ngàv
13tháng 7 näm 2021

V/v tip tyc tang cuOng cOng
tác rà soát, quán l các truOng
hap trO ye tti các tinh, thành

phO CO dch trên cá nuOc.

KInh gri:
- Trung các phOng, ban, ngành, dan vj trén dja bàn thj xâ;
- Ban chi dio phOng chng djch COVID-19 các phung.
Thirc hin Cong van hOa tc s 2980/BCD-SYT ngày 12/7/202 1 cüa Ban chi
dio phOng chOng djch COVID-19 tinh Ngh An ye vic tiêp tic tang cuOng cOng
tác râ soát, quân ! các trung hcp trâ ye tr các tnh. thành phô cO djch trCn cà
nuc. BCD phOng chông djch COVID-19 thj xa yCu câu:
1. Trtthng các phOng, ban, ngành, do'n vl cp thj ( ngành V t Cong an,
Quãn su ) Can cu chuc nãng nhiêm vu duoc giao tang cuo'ng cong tac phOi hap
râ soát, quân 12 các truYng hcp ye tr các tinh, thành phô cO djch trën cá nuic dC
triCn khai cOc hin pháp phOng chOng djch theo quy djnh.
2. Ban chi do phông chng dch COVID-19 các phuông
2.1. Quyt ha chi dio thirc hin nghiêm các bin pháp phOng chng djch và
yêu câu 5K cOa B Y tê. Khân truong rà soát nhQng ngui dâ dên/trâ ye tti' các dja
phrong khác trên cá nuc dc bit là các dia phiio'ng dang ghi nhn ca nh/em
SARS-CoV-2 trong cong dóng), tiêp tic thirc hin nghiêm ni dung t?i COng van sO
1010/UBND-BCD ngãy 07/7/2021 vã các van bàn chi dio phOng chông djch
COVID-19 cüa UBND thi xâ.
2.2. Yêu câu khai báo y tê toàn dan trCn dja bàn: Dôi vâi các trLrà'ng hcpcó
các triu chüng nhu sOt, ho khan, met mOi, khó thó (dc bit là nglrô'i don Iro vC ii,
cac dma phiiwig co dicli) lien he voi Tram y te phuong de duac h tro chãm SOC \'d
diêu tn, tuyt doi khong nr mua thuôc vã diêu trj t?i nhà.
2.3. Dôi vOi TO COVID-19 cong dng: Khi dng tat Ca CáC To COVID-19
cong dông dê tniën khai thi.rc hin cong tác phOng chong dch (theo hzróng dOn là
chàc, nhiemn v.i to COVID cQng dOng kern tlieo).
2.4. DOi vOl cOng tác quán 1" các tru'ng hçp dirçc cách ly y tê t?i nhà: YCu
cãu thic hin nghiêm t11c, d(ing quy djnh (theo huóng dOn C/n tie! kern t/leo).
1Voi mm/ian:
- Nh u' trên:
- SO Y té;
- TT Thi Oy, HDND thj xâ;
- Chu tich. các PhO ChO tich UBND thi xâ;
- MTTQ thj x và caç. àn the;
- Liru VT. YT.

TM. BAN CHI BAO
KT.TRU'O'NG BAN
PHO TRUONG BAN

Hoàng Van Phüc
i'HO CHU TICH UBND THI XA

HU'ONG 1)AN
T chii'c vi nhim vti cila To COV1D-19 cong doug
/UBND-BCD ngOy
13 tIiOn 7/202 1 ciia
(Kern iheo Cong vOn sO 1036
BCD phOng cliOng d/ch CO VID-19 thj xa,)

1. Môi tO COVID cong dông gôm 3 - 5 ngu'ói Thy theo diêu kin thirc té,
rni tO phu trách tir 30-50 hO gia dlnh Va có phãn cOng danh sácli hO gia dInh cii
th cho trng tO.
2. NhiOm vu: 1-lang ngây di trng ngO, gO ting nhã ê thkrc hin:
+ Tuyên truyn, vn dng, nhäc nha nhân dan các bin phãp phOng chOng
dch t1i ting hO gia dInh. Yêu câu và huóng dtn ngrii dan tir theo dOi sirc 1<hOe,
tu' do than nhiOt hang ngày cho các thânh viên trong hO gia dInh (néu gici ctlnh có
iihit ké). Cung cap sO din thoii vã yêu càu nguO'i dan chO dng khai báo y tê
ngay 1<hi bàn than hoic ngu'O'i trong gia dInh có biêu hiOn sot, ho, ôrn hoic các
hiu hiOn nghi ngO' mac bnh.
+ HOi, giárn sat, phát hin và báo cáo ngay bang diOn thoi cho chInh
quyên dja phu'ong vá y tê tuyn xã nhUiig tru'O'ng hçp nghi mac Covid-19 phát
hiên du'oc tai các 110 gia dInh nhu: sOt; ho; dau h9ng; cam cürn; Om rnt; vim
du'ng hO hip ... dê tO chrc cáçh ly và lay mu bnh phãm xét nghim kjp thO.
Nuii bt tInh hlnh dich bnh cüng nhu các yêu to miguy cc ti ti.irng hO gia dinh.
+ Phát hiên, báo cáo các cap có thâm quyën nhtng tru'Ong hp khOng tu
giác ldiai báo y t; khOng chap hânh thic hin các biOn pháp phOng chOng dch
theo quy dinh; ngud'i nhip cành trãi phép; ngirYi di tir véng dich v...
+ Trci giip chInh quyén và co' quali y té truy vet F!, F2 khi có ca bOnh lien
quan 6' da bàn phi trách.
+ Thu'c hin các nhim vi khác phá hpp vó'i khá nãng do Ban chi do
phOng chông dch cap xà/phuimg phân cOng.
± PhOng tránh lay nhim cho to Covid cOng dOng: Các thành viên to
Covid cng dông khi lam nhiOm vi phái luOn deo khâu trang; sr diing nuó'c sat
tring tay; tam che mt (nêu co). Trong qua trinh lam nhirn vkl, tO Covid cng
dOng khOng du'o'c vào ben trong nhà dan; clii gO cira, dimg ngoài nha yêu cu
ngu'O'i dan deo khãu trang và gii khoáng cách càng xa càng tOt khi giao tiép dé
darn báo an toàn phông tránh lay nhiêrn (tói thiéu phñi each xa trén 2 rnéO.
3. TO Covid cOng dOng nên thânh 1p nhóni Zalo cita các hO gia dinh trong
nhóm ph1i trách d lien 1i và báo cáo hang ngày.

HtXO'NG DAN THVC HIN CACH LY Y TE Ti1 NHA
(Kin iIio Cong vOn s 1036 /UBND-BCD ngOv
13thOng 72O21 cua
BCD phOng chOng c/ic/i CO 1' JD- 19 ih/ xiV

I. Di vó'i truô'ng hç'p có nhà riêng dê cách ly (không có sin/i Izogt cliung vó'i ngu'à'i khác,)
CI-IUAN BE

D61 vói ngu'ôi thirc hin ctch ly y tê ti nhà

- Ifl hp Khu trang y t

- Luôn luôn ö' trong nhà trong thô'i gian thtrc hin each ly

- Nu'óc sat khuIn tay nhanh

- Luôn deo khâu trang ('ira' lác tái,i, 0,, coIn)

- T(ii yang drng chat tt'ãi y tê
có nguy co' lay nhiêm SARSCOV-2
-. Cloramin B vã hu'ó'ng dan
cách pha
- BInh xt cam tay

- Tuyt dôi không tiêp xtic vói ngu'ô'i khác

- Nhit kê thüy ngân äê do
than nhiêt
- Bang hu'o'ng dan các bin
pháp thu'c hiên cách ly y tê tai
n ha
- Nhãn dan "DIEM cAci-i LY
Y TE TM NRA" (Dan ii vi in
dê quaii sat ngay tru'O'c cong
n/là có tru'&ng h9p cach iv,.

D6i vó'i ngu'ô'i troi
dlnh dlla ngu'ô'i th
cách ly y tê tai i
- Chi lien he vO'i ngi.
hien each ly y tO tai
din thoii. Tuyt d
tiCp x/ic gan

- Gill' khoãng cách ti thiêu 2m khi có call b dla phuo'ng dn lam viêc
- Chuân b1 thirc ph
- Gia dInh mua nhu yêu phârn, thc phâm hang ngây và treo cng. Nguôi thuc
yen phãrn hang n
hiên tr cách ly tr ly vo vâ tr sinh hoat, phc vu ban than
nguci th'c hin cad
- Pha cloramin B theo hu'ông dn cOa can h y té d khO' khuãn b mt tiêp xic hang
tai nh/i v treo tai c
ngày trong gia dInh
do gçi din dO ngu
Luôn mo cra phOng dë thông thoáng, hn chè töi da vic bt diêu boa
hiCn each ly tu ra I
- KhOng khc nhô blira bãi
- Không ducrc tiOp
- Tat cá các rae thai sinh hot hang ngây: khüu trang thai bd, giày ye sinh thai bö, nguo'i xung quanlì,
khän lau thai bO. .dêu phãi bO vâo tñi bOng yang (2 tOi lông vâo nhau) trong phông di ra ngoài khi kh
dê xü 1' riêng. KhOng bO lan vào r/ic th/ii sinh ho?t cOa gia dInh. Xt cloramin B dé thiOt v/i phâi ghi ci
khü' khuân tOi drng rác thai taràc khi dcm di xü 1'.
dO các mOc tiOp xO
- Luu s diCn thoai cüa y të thônIkhOi köt nOi zalo. Co the trr cap nhiCt do theo dOi thOi gian có nguôi
than nhit hang ngây (8h sang vâ 1Sh chiCu v/i NGAY khi cO d/Iu hiu sOt) theo tai nhâ.
huO'ng dn cia can h y tO Va chp /inh, háo qua zalo cho y tO thOn ngay sau khi do
xo ng.
- Goi diOn cho y tO thOnIkhi ngay
11911g...
- CO thO lñrn viCc online

Khi

cO triCu cIiirng ho, sOt. RhO thO, dau rt

U. Truô'ng hç'p có phông riêng day dtt diêu kin khép kIn, dc 1tp vol cac phông khác trong gia dlnh
CHUAN B!

- 01 hçp Khflu (rang y tO

DÔI vol ngu'ôi th'c hin each ly y to ti nhà

Dôi vOi ngu'O'i trong gia dmnh cua ngu*i tht
each ly y tO tai nhà

- LuOn lU6n O TRONG PHONG trong thô'i gian thc hin - Clii liOn h vOi ngu'Oi thtrc hiên each ly y
- Nuó'c sat khuâri tav each I. MQi sinh hoat cá nhãn dëu 0' trong phông riOng: an qua din thoai. Tuyt dOi khOng tip xôc gn
coin riêng tti phOng, tarn git ti phOng, vt sinh tai phèng...
n han h
- Khi niang corn và thu dçn mâm corn chc
each ly phãi deo khãu trang y t, döng thii
- Tui yang d'ng chat - Luôn deo khâu (rang ((ru kic trn, an corn)
báo truóc dë nguô'i thc hin each ly chO d
thai y tO có nguy co lay - Tuyt dôi khong tiêp xiic vO'i ngu'O'i trong gia dInh.
nhiêrn SARS-COV-2
- Gi& khoãng cách tOi thiêu 2m khi có can b da phu'o'ng dOn khãu trang, dOng cacti xa 2m. BO tn bàn tru
- Clorarnin B và hu'óng lam vic. KhuyOn khIch liOn h vói ngu'O'i khác qua din thoai phOng each ly dC dat do an, nuó'c uOng Va (
yCu phârn khác cho ngu'Oi each ly. Tuyt dOi
dãii each pha
- Pha clorarnin B theo hu'ng dn cüa can bO y tO dO khfi' khuàn b
duoc mang dO dOng, vt clung côa ngudi ca(
- BIrth xt cam tay
rnit tiOp xiiic hang ngày trong phông
khOi phOng.
- Nhit kO thüy ngãn dO - LuOn mO cira sO dê thông thoárig, han chê tOi da vic bt diêu
- Deo khâu trang, kinh chOng giQt bàn v
do than nhiOt
bOa
gang tay d thu gorn rae thai sinh boat bàn
- Bang hu'óng dan các - KhOng khac uhO busa ba
càa ngu'Oi thuc hin each ly, xO 19 niOng (bài
biii phap (hue hin - Tat Ca các rae thai sinh hot hang ngày: khàu trang thai bO, giãy
thôc dOt); tuyt dôi khOng du'c bd lin vào
cacti ly tê tai nhã
v sinh thai bO, lchãn lau thai bO.. .dOu pbài bO vào tOi bong yang
sinh boat thông thuOng cOa gia dinh.
Nhãn dan "DIEM (2 tiu lông vào nhau) trong phOng dé xO 19 riOng. KhOng bO lan - TruOng hop nguOi thc hic each ly y te t
CACH LV V T Ti1 vào rae thai sinh boat cOa gia dlnh. Xjt clorarnin B dé khr khuãn trO em, ngirO giã, nguOi tan t.t... khOng tir ç
NHA" (Dáii tai vi trI dê tôi dung rae thai truOc khi dern di xO' 19.
bàn than duyc thI nguOi nba h trG viêc
Luu sO diên thoai cOa y té thOnlkhöi; két nOi zalo. Co the tu cap
quan sat ngay tru'óc
nhung phâi deo khàu trang, kinh chOng gi
cong nba có tru'ôiig hQ'p nhit dO theo dOi than nhiêt hang ngáy (8!i sang vâ I5h cbiéu và gang tay và rn.c do báo h khi can (gia
khi có dãu hiu sOt) theo huOng dan cta can b y tC và chp ánh,
each ly)
chuân bi)
báo qua zalo cho y t thOu ngay sau khi do xong.
- KhOng dupc tiCp xôc vói nguOi xung
- Goi din cho y tC thOn/khôi ngay khi có triu chrng ho, sOt, khó
khOng ti ra ngoài klii khOng can thiOt và p
tho, dau rat hpng.
chOp dày dO các mOc tiCp xOc trong thdi
- Co the lam viêc online
ngu(Yi cách ly tai nhâ.

III. Tru*ng Liçp có phông riêilg nhu'ng không có khép kIn, dung chung nhã tarn, nhà v sinh vó'i các thành viên khác trong gia dlnli
CHUAN B!

DOi vói uguôi thuc hiên each ly y tê tai nhà

- 01 hp Khãu (rang y tê
- Nu'ó'c sat khun tay
n han h
- Tti yang dyng chat
thai y tê có nguy co lay
nhim SARS-COV-2
- Clorarnin B vã huó'ng
dan cách pha
- BInh xlt cam tay
- Nhit kê thüy ngãn dê
do than nhiêt
- Bang huóng dan cãc
biên lap thuc hiên cãch
ly y tê tai nhà
- Nhãn dan "DIEM
CACH LV V TE T'?J
NHA" (Dan tai vi trI d
quan sat iigay truó'c
cong nhà có truông hçrp
cacti lv)

- Luôn luôn O TRONG PHONG trong (hô'i gian thyc hin each ly. An
com riêng ti phông. Trn git, di v sinh Ich giô' vó'i các thành viên
khác trong gia dmnh ('tot u/rOt là sau k/il các tliàui/i viêur (rang gia din/i dã
sfr dyuzg cong trill/i v sin/i c/rung,). Thçrc hin xt cloramin B ngay sau
khi sü dyng cong trinh v sinh chung.
- Luôn deo khãu trang ((ru lüc tim, an com)
- Tuyt dOi không tie1) xüc gãn vol nguôi trong gia dInh. LuOn giü
khoáng each t6i thiCu 2m vol ngu'ôi trong gia dInh va can b dja
phu'ong khi dn lam vic. Khuyn khIch lien h vOl ngu'ôi khác thông
qua din thoi
- Pha cloramin 13 theo hiróng &in cüa can b y t dé khir khu5n be rnit tiCp
x(tc hàtig ngãy trong phOng
- LuOn niô' cira s d thông thoIng, han cli li da vic bt diu hôa
- Khong kh?c nhô btra bãi
- Tt cá các rác thai sinh hot hang ngãy: khãu trang thai bO, giãy v sinh
thai bO, kliãn lau thai bO. .dtu phãi bó vão lôi bong vu1g (2 t(ii lông vño
nhau) trong phOng dé xr 19 riCng. Không bd 1n vâo rac thai sinh hoit cüa
gia dInli. Xt clorarnin B dC khr khuãn t(ti dirng rác thai trirOc khi dcrn di
xi1 19.
- Lw s din thoai cua y t thôn1khi: kt ni zalo. CO the Eu cap nhiét dO
theo dOi thün nhit hang ngày (8h sang và 151i chiCu và khi có du hiu sOt)
theo hirng din cita can b y t và chvp ánh, hão qua zalo cho y tC thOn
ngay sau khi do xong.
- G9i din cho y tC thOn1khCi ngay 1<hi có triti chrng ho, sOt, khO th, dan
rat hong...
- CO the lam vitc online

Dôi vOl nguàl trong gia dInh cüa ngu'à'i thir
cách ly y tC ti nhã
- Clii hiCn h vvi ngu'O'i thre hin each ly y tC
qua diri thoii. Tuyt di khOng tip xOc gn
- Khi mang com và thu dçn maui corn cho ngL
ly phâi deo khãu trang y tC, dOng thOi gçi d
truâc d ngui thijc hin cách ly cliii dng d
trang, durng each xa 2ni. BO tn bin truc cth
cacti ly dC dat d an, nuó,c hOng vi các nhu y
khác cho nguOi cách ly. Tuytt dôi không duç
d dtng, vtt dyng cOa nguOi cáeh ly ra khOi phc
- Deo khu trang, kinh chông gi9t ban vâ mat
tay d thu gorn rae thai sinh ho?t h'ing ngiy cO
thrc 1iin each ly, xir 19 niéng (bang hInh tht
1uyt di khOng duçic bO lin váo rác thai si
thông thung cüa gia dinh.
- Truthng hçcp nglrôi thurc hic cãch ly y tC t?i iii
cm, ngirOi gii. nginii tan t.t .. không ty phyc
than drc thi nguOi nhâ h tr vic gitt giü nhu
deo khâu trang, kInh chOng giot ban, gang tay
d bâo h khi can (gia dlnh ur chuãn bj)
- KhOng dirc titp xOc vi ngithi xung quanh, k
ra ngoài khi khOng can thiCi vã pliãi ghi chép
các niOc tiCp xôc trong thOi gian có ngi.rô'i cá
tihà.

iv. YEU CAU DO! VOl CAN BO V TE D!A PHUONG
Dôi 'ói Trin V t )hu'o'ng, xã
- Thani gia khio sit diu kin each ly y t t nhX d3 tham miru day dii, chInh
xác cho BC'D dia phuong ra quyêt dnh. Truông h9'p gia dInh khng th b tn
duoc diu kiên each ly tai nba (tôi thiéu Ia dat muc 1.3 a trén) cin tham mu'u
BCD dja phuorig b tn nguO'i trong gia dinh di chuyn tim no,i ó khác d
dãnh nhà cho nguôi thc hin each ly; hoc b trI dim each ly tp trung.

1)Oi

.i V tC thôn/khOi

- 11 uóng diii cu the, dày dii các bitn phàp lhiic hién cách ly
tai nhà cho nguô'i thkrc hitn cóch ly và nguôi sOng cOng h
dInh.

- Huóiig dan cho nguOi cách ly va nguoi nhà cua h cách pha
chat Cloramin 13 dC khis khuãn he mt hang ngãy vâ Huóng
- Tip hum day dti các ni dung chuyén mon cho y t thOn/khôi dé hç huóng xO, 19 chit thai cO nguy co lay nhim SARS-COV-2 cOa ii
dn trVc tiép cho nguai each ly và gia dInh cua Iiç nhu: p1m boa chIt cloramin thuc hién cách ly.
B, cách khu khuãn be mat, huâng dn thu gorn vã x 19 chat thai có nguy co - KiCm tra tInh triiig s(rc khdc cOa nguOi thirc Iiin càch
lay nhiCm SARS-COV-2
lãn/ngãy (sang và chiCu. Ty do than nhit hoäc huóng din ii
- Báo cáo ngay cho Trung tam y t khi nguô'i thrc hiçn cách ly có van dC bt cách ly do than nhit hang ngày vic do than nhit hang ngà
thuông ye sOc khOe de k.y mu xét ngliirn kp thôi.
phãi tir d9c kt qua, Ghi chCp day dO vào phiêu theo dOi sOc I
- Tham muu Uy ban nhãn dan cap xã, phuang clii cho phép thtrc hin cách ly hang ngày cOa nguai thirc Ii in cách ly y t ti nba.
tai nhá san khi dä kiiii tra, xác nhân dam bao dit diCu kién cách ly tai nba - Cung cp s din thoi, kt ni zalo vói ngithi thuc hién ca
theo quy dnh vá CO can b giárrl sat vic tuan thO each ly cOa nguai each ly dé cip nliIt than nhit và iInh tn1rIg sOc khoc hang ngày cOa n
và nguOi sng ci1ing gia dInh h9 cho den khi kCt thOc vic each ly.
each ly. Dan dO khi có van dC ye sOc khOe can lien li ngay.
- Dan nhän D1EM CACH LV Y TE TJJ NIIA" vã chäng dày ngay tii biêt là khi có dàu hiéu sOt, ho, khó thO...
cOng cOa gia dlnh có ngui thuc hin cách ly (km

9 dan ô v trI d quan sat)

- TO chirc thu gom. vn chuyCn có nguy ci lay nhim SA
COV-2 cOa nguôi each ly dé xir 19 theo quy djnh trong tn
hop ngui cách ly khOng nr xü 19 duc.

