
UBND THI XA CU'A LO 
TRUNG TAM CHI HUY 

P.0 DICH COVID-19 

S: /TTCH-UBND 

V/v huàng dn tarn tha v 
chuyênrnon y té thc hin Nghj 

quyêt so 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 cia ChInh phü 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p —  Tti' do — Hnh phñc 

Cira Ló, ngày tháng 10 nàrn 2021 

KInh gri: 

- Truong các phàng, ban, ngành, dan vj trén dja ban thj xä: 

- Trung tam chi huy phOng, chng djch COVID-19 các phung 

Thçrc hin Cong van s 5022/TTCH-SYT ngày 16/10/202 1 cüa Trung tam 

chi buy phOng, cMng djch COVID-19 tinh Ngh An v vic hung dn ttm thai 

v chuyên mOn y th thirc hin Nghj quy& s 128/NQ-CP ngây 11/10/2021 cüa 

ChInh phü. 

Trung tam chi huy phàng, cMng djch COVID-19 thj xa yêu cu: 

- TmO'ng các phOng, ban, ngânh. dan vj cap th Trung tarn chi huy phOng. 

chng djch COVID-19 các phung can cü chirc nãng. nhim vçi duc giao triën 

khai thçic hin nghiêm ni dung chi do ti Cong van sO 5022/TTCH-SYT ngà 

16/10/202 1 ('phô to gl'ri kèni,) và Cong vAn s 1634/TTCH-UBND ngAy 

27/9/202 1 cüa TTCH phOng, chng djch COVID-19 thj xA. 

- Giao Trung tam Y t th xA chü tn, phi hcp, hung dn các phuô'ng 

trin khai thuc hiên./.7-?yVk,V 

iVo'! u/ia,,: 
- Nhu' trëm 
-Sô'Yt; 

- TT Th Uy, HDND thj xà; 
- CT. các PCT UBND thj xä; 
- MTTQ thi xa và các doàn the: 
- Luu VT. YTA_ 

TM. TRUNG TAM CHI HUY 
KT. CHI HUY TRU'O'NG 
PHO CHI HUY TRU'UNG 

Hoàng VAn Phüc 
PHO CHU TCH UBND THI XA 



TifiUNC TAM CHI HUY 
PHONC, CHONG Did 

COVID-19 TIINH NGHE AN 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Dc Ip - Ti' do - Hinh phüc 

NghAn, ngây 16 tháng 10 tiãrn 2021 
SO:5022 /TTCH-SYT 

V/v huâng dn ttm thi v 
chuyên mon y tê thrc hin Nghj 

quyêt sO 128/NQ-CPngãy 
11/10/2021 cüaChinh phü 

Kinhgui: 
- Các S&, ban, ngành cp tinh; 

- Ban Chi dao Phông, chông djch COVID-19 các huyn. 
thành phô, thj xã. 

Thçrc hin Nghj quyêt so 128/NQ-CP ngày 11/10/202 1 cüa ChInh phü ye 
vic ban hành QUy dnh t?m  thai "ThIch 1rng an toân, linh ho?t, kim soát hiu 
qua djch COVID-19"; Quyêt dnh so 4800/QD-BYT ngày 12/10/202 1 cua Bô Y 
t (kern theo) và diu kin thrc tin cüa tinh Ngh An. Trinfc sir gia tang dt bin 
cüa cong dan ngui Ngh An trO' v tr các tinh, thành ph có djch trén Ca ni.xc, 
tiêm an nhiu nguy co' lay nhi&rn djch COVID-19 trên dja bàn tinh. DC dam báo 
an toàn trong phông, chng djch, Trungtãm Chi huy Phông, chôngdich COVID-
19 tinh triên khai huing dn t?m  thii chuyên mOn y tC trên dja bàn tinh nhu sau: 

1. D nghj Ban Chi do Phông, cMng dich  COVID-19 các huyn, thành 
phO, thj xâ can ci các tiêu chj và tInh hInh thirc t din bin djch bnh trên dja 
bàn to chrc dánh giá và xác djnh cap d djch theo huâng dn ti Quyt dnh s 
4800/QD-BYT ngày 12/10/2021 cüa B Y t di vOi ttrng khu virc quy mO dip 
xa, lien xã tro' xuông trên dja bàn to chüc cong bô hang tuân ho.c trong tInh 
huOng din bin djch bitt thiiing len cng thông tin COVID-19 cüa tinh và báo 

cáo ye Trung tam Chi buy tinh (qua S& Yt). Dôi vó'i vic chuyCn dôi cap d djch 
vói quy rnô cap huyn yêu câu báo cáo xin ' kiCn cüa Trung tam Chi huy tinh 
tru'O'c khi côngbO. (Trongthàigian chu'a ctánhgiá ctu'Q'crnl'rcctç5 déáp dung,  các 

ct/a phii'ong tgrn thô'i áp dyngrnz'rc ciç tiro'ng thro'ng vó'i các cap c5 ii h ii' sa u. Cop 
tç5 1 tu'o'ngcttro'ngvó'icT.ia bàn ctangápdyngChi'thfl9/CT-TTg, cOp dç5 2 ttco'ng 

ctuoiig vó'i ct/a bàn ctang áp dmg Chith/ 15/C T-TTg; cap c15 3 tiro'ng ctu'o'ng 107 

ct/a bàn ctang áp dyng Clii i/if 16/C T-TTg; ccp ct 4 tico'ng ctirung i'ô'i ct/a bàn 
ctang áp dyng Chith/ 16/CT-TTgbOsung them các' bin p/i áp tang cu'ó'ng hoc 

ct/a b a da ng cá ch ly  y té.) 

2. Cong tác xét nghirn 

a) TiCp tçic thrc hin vic xét nghim cho các dta  bàn, các nhóm d6i 
hiWyna dn tcn (n Tn cA LLA)fl/TTCcVT nccw ')A/Q/7fl71 t'iii Triincr 



b) D6i vài vic di 1ii cüa ngtrYi dan: chi thrc hin xét nghim dOi vi 

tnrng hop dn tr dja bàn Co dich a cp d 4 hoc cách ly y té vüng (phong 

tóa); các tru'ang hçp nghi ngi hoc có chi djnh diu tra djch tê den flit' dja bàn cO 

djch a ctp do 3 và 19 tinh, thành phIaNam 1• 

c) Viëc thrc hiên xét nghiêm dë xr 1' a djch: nuty thuc vào các yêu to 

nguy co, tInh hInh djch bnh và mirc d cüa ô djch, dla  phuo'ng quyet djnh dOi 

tuc1ng, dja bàn xét nghim cho phü hçip. 

d) Thrc hin xét nghirn theo phro'ng pháp gp niu trong tw'O'ng hcip xét 

nghim tarn soát, sang 1pc, dinh kS'. 

3.Cáchlyytê 

a) Di vai ngui di tr dla  bàn có djch khu vy'c nguy cu rat cao (cap 7c5 4) 

hoc vl'ing cácli Iv y t) Va 04 tinh, thành phô (Ho C/il Minh, tin/i BInh Du'o'ng, 

DóngNai, LongAn) nhu sau: 

- Nguai dà tiêrn dü liCu vtc xin phOng COVID-19 (Co cht'rng nhn I/em 

cluing th lieu it nhát 14 ngây và khOng quO 12 thOng tInh Tn thai tié'ni di 

chuvén) hoc dä khöi bnh COVID-19 ('cO gid'vxOc nlin khOi bnh COVID-19 

hoc giOv ra vin khOng quO 6 thOng tin/i den th&i diem dCn/vC d7u phu'nig): 

Cách ly tii nhà, no'i lu'u trü trong 07 ngày, thirc hin Thông dip 5K và xét 

nghim RT-PCR ho.c xét nghim nhanh kháng nguyen mu dan 02 lan vào 

ngây dãu tiên vã ngày thr 7. 

- NgixO'i tiêrn chu'a dü lieu vAc xin phông COVID-19: Cách ly tp trung 

trong 07 ngày, tip tic cách ly ti nhà, nai km triii 07 ngày tiêp theo và luOn thrc 

hin Thông dip 5K; thrc hin xét nghirn 03 1n vào ngày du tien vâ ngiy thu 

7 trong thai gian cách ly tp trung (xét nghirn R T-PCR hoc' xét nghim nhanli 

k/iOng nguyen máu to'mi); lan thtir 3 vào ngây thiT 7 ké tiir ngày cách ly tai nhâ, no'i 
km tri. 

- Nguai chua tiêrn: Cách ly y tê tp trung trong 14 ngày kë tir ngây dên/vC 

dja phuang. Tiêp tic theo döi sü'c khOe t,i nhã, no'i Iu'u trt12  it nhât 14 ngây (ké 
in' ngOy CO Quyt djn/i hoOn t/'icmnh cOch lv tçp trung). Xét nghim RT-PC R (máu 

gOp) it nht 03 lan vào ngãy dâu; ngày thiir 7 và ngày thir 13 trong thO'i gian cách 

ly tp trung (tOt cO cac IOn xCi' ngliiçm dCii theo hIn/i t/iO'cg5p nina). Tiêp t1c lay 

rnu xét nghim nhanh kháng nguyen rnu don (hoIcRT-PCR mc2ugc5p) vão ngây 
thr 7 k tr ngãy thi'c hin cách ly ti nhâ, fbi hxu tri. 

b) Ngu'ai di tü' ldiu vrc nguy Co cao cclp dç3 3) và 15 tinh. thinh ph plila 
Narn con lai: 

'TP. Ho ChI Minh, Can Tha. Bmnh Duang, Binh Phuc, DOng Nai. Long An, Tãy Ninh, T Giang. Ba 
Ra - Vüng Tâu, Vnh Long. DOng Thip. SOc Trang, 1-1u Giang, An Giang. Kién Giang. ftic Lieu, i Mau. Trà 
\'iiih. Ben Tre 

2 \livurnl dI, clr,' i/hOP ff1 uhf nsf; jr., trip inn cli# tiOfl Vile III tfln Si/fl ltflhi IT nlnrn, I, Ii mi ,Lsnh 



- Ngrôi dâ tiêrn dü liu vc xin phông COVJD-19 hotc dã khôi bnh 

COVID-19: Tr theo dOi src khOe tti nhã, no'i luu trü trong vOng 07 ngây Va Xét 

nghim rihanh kháng nguyen rnu dcm ('hoic RT-PCR máii gç5p,) vâo ngây thu 7 
kë tir ngày tró' v dja phiang. Thông báo ngay cho co'quanyt trên dja bàn trong 

tru'ông hçip xut hin các triu chirngst, ho, dauhpng,khóthó, giãrn hoc mat vj 

giác ho c khiru giác. 

- Ngui chua tiêm ho.c chra tiêrn dü liu vc xin phông COVID-19: 

Cách ly ti nhã, no'i lint trü It nht 07 ngày ké tr ngày dn/v da phuo'ng. 

Thi'c hin Thông dip 5K. Thirc hin Xét nghim nhanh kháng nguyen mâu do'n 
(hoic'RT-PCR ,náugç5p) 02 lan vâo ngày dâu tiCn và ngày thir 07. 

c) Ngixô di tir khu vrc nguy co (cap 2) và khu virc bInh thu'ng rnói (cap 

1) thuc hiên khai báo y té, thirc hin 5k, tçr theo dOi sñ'c khöe trong 07 tr ngày 
dCnitry ye dja phuo'ng. 

d) Ngui tham gia doàn cong tác theo quyt djnh cüa cci quan có thãni 

quyn tti các huyn, thành ph, thj xã no'i xác dnh có khu vrc nguy co' r.t cao 
(cap 4) vá 04 ti nh, thành pM (H C/il Miii Ii, tin/i BIn/i Dzro'n g, Don g Na i, L 0/i g 
An) den khu virc th,p ho'n: 

- Ngu'ô'i dä tiêm dü liu vc xin phông COVID-19 hoc dã khOi bnh 

COVID-19: Ttr theo dOi sirc khóe trong 07 ngãy, thirc hin Thông dip 5K. luôn 
deo khâu trang, không tii tp và den no'i t.p tning dông nguui; Xét nghirn RT-

PCR 02 lan vào ngày dãu tiên và ngày thu 07 ké ti.r ngày dênitrO' ye. 

- Ngri chua tiêm hoc chua tiëm dü lieu väc xin phông COVID-19: 
Cách ly y t tai nhà, no'i lu'u trü trong 03 ngày ké tilt' ngày dên1v da phu'o'ng, 

luOn thirc hin Thông dip 5K. TiCp ttc tii' theo dOi sire khoe cho den khi dii 14 

ngãy ké tir ngãy dên!tru ye dja phuang. Xét nghirn RT-PCR 02 lan vào ngày 
dãu tien va rigày thu 03 kê tir ngày cách ly ti noi kru tnt. Tiêp tiic xét nghim 

vào ngày thu 7 k tü' ngày dênitrâ v 

e) Dôi vài 1rc lucng tham gia h6 trçy côngtác phOng chOng djch COVID-19 
có nguy co'tip xic vâi nguà'i nhim SARS-CoV-2 (can bç5y te vO các l'c hrçrng 

tham gia ho trçf cOng tácphOng, cli ng djch CO VID-1 9 khOc,) nhis sau: 

- Di vci các truung hçip dã tiem dü liu vc xin phông COVTD-19 hoc 
dà khOi bnh COVID-19: Thirc hin cách ly y tê ttp trung trong 07 ngày k rir 

ngây dën/vë da phu'ang ('hoàn thành nhi,n vij,), tO chirc xét nghiêrn SARS-
COV-2 bang phuo'ng pháp RT-PCR (02 kn) váo ngày thit' 3 và ngày thu 06 ké 
ti2r ngày dên/v dja phu'o'ng. Tip tçtc tr theo dói sure khóe trong 07 ngày tip 

theo, thrc hin day du 5K cuta B Y të. 

- Déi vó'i các tru'ô'ng hçxp chu'a tiern hoc tiem chu'a du lieu yãc xiii phông 

COVID-19: Thrc hin each ly ttp tnung 07 ngày kë tir ngây dênlvê da phuo'ng. 



trung, Thrc hiën xét nghirn SARS-COV-2 bing phu'o'ng pháp RT-PCR (03 Ian,) 

vào ngày thr ba, ngây thr 6 trong thyi gian each ly tp trung vã ngày thr 7 kê tr 

ngày hoân thânh each ly tp trung. Tir theo döi src khóe trong 07 ngãy tiêp theo, 

thu'c hiên day dü 5K. 

Liru : Dói v&i ngu'&i cao tuói, ngir&i có bnh nén, phi ni mang thai, 

iigtc&idiró'i 18 tuói (tie em), Thirchién cádi ly  tii u/ia và Ce iigirC'ichãin soc c'ách 

ly ci'ing. 

4. Cong tác diu tr 

Tiêp tic to chtrc diëu lij cho các bnh nhân COVID-19 t1i các bnFi viii dt 
chiên vâ Trung tam bnh nhit dâi Bnh vin HTru nghj da khoa Ngh An. 

5. Tiërn chüng väc xin phông COVJD-19 

Day nhanh toe d tiêrn väc xir phông COVID-19 ngay khi có phân bO cüa 

Bô Y të, u'u tiên tiêm cho nguâi ttr 50 tuôi tr len, ngithi có bnh nén vã phi ar 

có thai.!. 

A1o'i li/ulli: 
- Nhr trën 
- BCD PC dich COVID-19 tinh; 
- UBNDtinh(b/c); 
- TTCH PC djch COVID-19 các huyn, 
thânh, thi (p/h); 
- LiihdaoSâ (b/c); 
- Cc don vj y tê trong Va ngoâi cong 1p; 
- Luit: VT,NVY. 

KT. Cl-Il HUY TRUNG 
PHO (H1 HUY TRIJ4IING 

Duo'ng DInh Chinh 
GIAM DOCSO'YTE 
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