
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHA ViIT NAM 
Till XA CU'A LO flôc  lap -Tiy do - Hnh phüc 

S: /UBND—YT Cth'a LO, ngàv ihcng ' nãm 2022 

ye viêc triCn khai Quyët djnh so 
2447 /QD-BYT cOa Bô Y té 
v hLrong dn sü diing khâu 
trang trong phOng chng dch 
COVID-19 tti no'i cOng cong 

KInh gui: 

- Trithng các phOng ban, ngành do'n vj lien quan; 

- UBND các phu'O'ng. 

Thçrc hin Cong Vãfl so 3557/SYT-NVY ngày 08/9/2022 cOa SO Y té tinh 

Ngh An ye viC hu'O'ng dn sO' ding khâu trang trong phOng Chong djch 

COVID-19 tti noi COng cong;  UBND thj xã yêu Cau: 

Tru'OTlg COC phOng, ban, ngãnh, don vj, CC to ChuC doãn the; ChO tich 

UBND cãc phu'ng can cr chrc näng, nhim vit dU'çYC giao trin khai thirc hin 

nghiêrn CaC ni dung huóng dn tti Quyet s 2447 /QD-BYT cua B Y te ye 

Ban hành hu'O'ng dn si1r diing khOu trang trong phOng chong djch COVTD-19 t?i 

no'i Cong cpng. (phd to gd'i kern,) ./. 

PsTo'i u/ia,,: 
- Nhu' trên; 
- UBND Tinh (B/c); 
- SO' Y tê (b/c); 
- TT Thi Oy - TT HDND thi xâ; 
- BCD P.0 dich COVID-!9 tlii xã; 
- ChU tich, cOc PCT UBND thi xO; 
- TT Chi huy P.0 dch COVID-19 TX; 
- Lu'u VT,YT.  A 

TM.UY BAN NHAN 1)AN 
KT.CHU T!CH 

PHO CHU TICH 

 

Hoàng Van Phüc 



BQ Y TE CONG HOA XA 1101 CHU NGHA VIT NAM 
DEc 1p - Ty do - H4nh phñc 

So: 2447 /QD-BYT Ha Nói, ngày O6tháng 9 nárn 2022 

QUYET D!NH 
Ban hành Huóng dn sü dçing khãu trang phông, chng djch COVID-19 

ti fbi cong cong 

BOTRUO'NGBOYTE 

:Cán c&Lut Pliông, c1ing bnh truye'n nhin nàm 2007; 

Can ct Nghf djnh so 75/201 7/ND-C'P ngây 20 thông 6 nàin 2017 cia Chmnh 
quy d/nh cht'c náng, nhiém vu, quyén han vâ Ca cOu tO cht'c cza Bó Y té, 

Can ci Thông báo sO 205/TB-VPC'P ngày 15 thông 7 nani 2022 cza VOn 
phOng ChInhpIn thông bOo két lun cza Ban chidqo quOc giaphOng, chóng d/ch 
COVID-19 tqi Phién hQp th& 15 cza Ban chi d'çio quOc gia phOng, chOng d/ch 
CO VID- 19 trztc tuyén vài cOc df a phu'ung; 

Theo dé nghf cüa Cc trir6iig C,c Y té dtp1iOng, Bç3 Y lé. 

QUYET DINH: 

Biu 1. Ban hânh kern theo Quyt dnh nay "Huó'ng dn si1r diing khâu trang 
phông, chOng djch COVID-19 ti no'i cOng cong". 

Diu 2. Quyt dnh nay có hiu hrc kê tr ngày k, ban hành; thay the Quyêt 
djnh sO 1053/QD-BYT ngày 06 tháng 02 nãm 2021 cüa B Y tê ye vic ban hânh 
HuOng dn deo khãu trang phông, chOng djch COVID-19 ti no'i cOng cong. 

Dieu 3. Cac ong, ba: Chanh Van phong B9; Chanh Thanh tra B9; Thu 
truOng các don vj thuc và trrc thuc Bô Y tê; Giárn dOc S& Y tê các tinh, thânh 
phO trVc thuc Trung uang; Thu trung y té các Bô, ngãnh; Thu tnx&ng các don 
vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

KT. BO  TRIJNG 
ZHU' TROGJ 

Noi n/ian: 
-Nhi.rDiéu3; 
- Thii tithng ChInh phü (dê báo cáo); 
- Các DOng chI Phó ThC tl.róng ChInh phü (dé báo cáo); 

DOng chI Q.  B tnrdng (dé báo cáo); 
- Các DOng chi Thir truàng; 
- Các b, co quan ngang bô, ca quan thuc Chmnh phü; 
- Tinh iy, Thânh Oy, HDND, UBND các tinh, thânh phO 
trirc thuc Trung hang; 
- Uy ban Trung uang M.t tr.n To quOc Vit Narn; 
- Ca quan Trung hong ca các doàn the; 
- Cong TTDT B Y tê; 
- Li.ru: VT, DP. 

giiyên Thj Lien Huo'ng 
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BO y  1'E CONG HOA XA HO! CHU NGHL& VIT NAM 
Dc1p-Tiydo-Hnh phuc 

HIJONG DAN 
Sfr dting khâu trang phông, chng dch COVID-19 tii noi cong cong 

(Ban han/i kern theo Quyét df n/i so 2447 /QD-BYT ngày 06/9/2022 ci'ia B Y té,) 

I. MVC BICH 

Phèng. chng sr lay lan cüa djch COVID-19 trong cong dng nhäm thIch 
1rng an toàn, linh hot, kiêm soát hiêu qua djch bênh trong tInh hInh rnôi. 

II. CO S XAY DuNG HU'OG DAN 

1. Da trên ca ch Iâytruyn cüa vi rt SARS-CoV-2 là lay truyên trc tiêp 
tr nguè sang nguii, chü yêu qua dumg ho hap thông qua giot ban. 

2. Diia trên mirc d lay nhim tai da diem có nguy Ca cao: 

- Noi có nguy Ca tip xiic vó'i nguôn bnh. 

- No'i có không gian kin, thông khI kern. 

3. Vicsü diing khãu trang ti nai cong cong là rnt bin pháp di.r phông cá 
nhân gop phân lam giãrn sir  lay Ian cüa djch COVID-19 trong cong dOng, bâov 
sirc khOe ngthi dan nhât là dOi tuo'ng nguy Co cao nhu nguà có bnh l' nén, 
ngui cao tuôi, ngu1i suy giárn rnin dich, ngirô'i béo phi. 

4. Nai cOng cong dugc hiêu là noi phiic vi chung cho nhiêu nglJè'i t?i  nhng 
dja diem có không gian kin nhi rp hat, rp chiêu phiin, vu truàng, nhà hang,... 
hoc các dja diem có khOng gian m nhis san v.n dng, cOng vién, thrng phO, 
ben Xe,... 

III. NO! DUNG 

1. Các trithng hcp bat buc phâi sfr diing khãu trang 

1.1. Ap drng chung vó'i: 

a) Nguài có biu hin bnh viêrn du'àng ho hap cap, nguà'i mac hoc nghi ng 
mac COVID- 19. 

b) Tat ca các di tuo'ng (tth tré em di.ró'i 5 tuOi) khi den no'i cong cng thuc 
khu vrc dã dugc cOng bO cap ddch mrc d 3 ho.c mirc d 4 theo Hung dan 
trn thô ye chuyên mOn y tê thirc hin Nghj quyêt sO 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 cüa ChInh phü ban hãnh Quy djnh trn thi "ThIch 1rng an toàn, linh 
hoot, kiêm soát hiu qua djch COVID-19" t?i  Quyét dnh sO 218/QD-BYT ngây 
27/01/2022 cüa Bô Y tê. 

1.2. Ap dirng cci the vi mt so dja diem, di tu'ng sau: 
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a) Ti Ca s y té; noi each ly y tê; noi 1uu tr ma cá nguà'i dang each ly y tê 
hoc dang theo dOi, giám sat y tê: 

- Ap diing vó'i tt.cá các dM tuçmg (trir nhO'ng nguôi each ly ô trong phông 
dan; ngu'ô bj suy hôhâp, nguà bnh dang phãi tIc hin thu thu.t y tê theo chi 
djnh cüa bác si, trê eiii dirci 5 tuôi). 

- Di vi hân viên y t tai ca si khám bênh, cha bnh thuc hin theo 
Humg dn vêlira chpn vâ sr diing phuang tin phông h ca nhân trong phông, 
chông bnh dlch  COVID-19 tii Co s khárn bnh, chia bnh duçic ban hành kern 
theo Quyetdjnh so 2171/QD-BYT ngày 05/8/2022 cia B Y té. 

b) Khi sr diing phuung tiên giao thông cong cong (may bay, tâu hOa, táu 
thüy,tãu din, phã, xe khách, xe but, taxi,...): Ap dçing vol hành khách; nguOi 
diêukhiên, ngllO'i phuc vlJ. trén phuang tin giao thông Cong cong; nhân viCn phiic 
vçi, nguô'i quán l, tigithi lao dng tai nhâ ga, ben Xe, ben tâu, nhà chà' khi tiêp xOc 

Jrrc tiêp vol hành khách. 

c) Tii trung tarn thuang mai, siêu thj, chcy du mOi: Ap ding vol nhân viên 
phic vi, ngu'à quãn l', nguO'i lao dông khi tiêp xOc trirc tiêp vó'i khách hang. 

d) Ti no'i có khOng gian kin, thông khI kern (quan bar, vu tnr&ng; karaoke; 
Ca s dich vu xoa bóp, lam dep; phOng tap the diic, the hInh; casO' kinh doanh 
dich vu an, uOng phuc vu tai ch; rp chiêu phirn, nhà hat, rp xiêc, nhà thi dãu, 
truà'ng quay): Ap ding vOl nhán viên phiic vj, nguOl ban hang, nguOi quân l, 
nguO'i lao dng khi tiêp xOc trVc tiêp vOi khách hang. 

d) Tai co' s van hóa, du lich, fbi t chtrc sir kiên tap trung dOng nguO'i (các 
cOng trInh di tIch; báo tang, thu vién, triên lam, nhà tru'ng bay; khu du lich, khu 
vui chai, giãi tn; su kiên van hóa, the due, the thao; l cu'ó'i, lC tang, lé höi, hi 
ch): Ap ding vol nhân vién phuc vu, nguO'i quân l', ngu'O'i lao dng, nguO'i ban 
hang khi tiêp Xuc trrc tiêp vO'i khách hang và nguO'i tharn dr. 

e) Taj  nai tiêp nhn hO so, fbi giao djch: Ap ding vol nhãn viên tiêp nhn 
ho so, nhân viên giao djch khi tiêp xOc tr1rc tiep vol khách hang. 

2. Các truolTig hqp khác (ngoài các dja diem, dOi tup'ng dädu'c quy djnh t?i 
rnic 1, phân nay) dupe khuyên khIch sO' diing kháu trang khi den no'i cOng cong. 

IV. TO CHIJC THIJC HIN 

1. Các Bô, ban, ngành theo thârn quyOn, pham vi quân l tang cuO'ng dOn 
dOe, nhäc nhO', kiêrn tra vic tO chrc thrc hin hung dan nay. 

2. Uy ban nhãn dOn tinh, thành phô true thuc Trung uang tiêp tiic chi d.o, tO chrc 
trien khai thirc hiên vic sr diing khâu trang ti no'i cOng cng theo Huó'ng dOn nay và 
chi dao: 

- S& Y t và cOc S, ban, ngành lien quan, chInh quyën da phuang trong linh 
vuc duo'c giao quOn 1 true tiêp huOng dOn, tO chrc trien khai thrc hiên; kiern tra, 
giárn sat, xu l cOc tru'O'ng hgp vi phrn quy djnh bat buc 5ir diing khOu trang trCn 
dia bàn quOn l'. 
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- Si Y té lam dâu môi chju trách nhiêm tng hap, báo cáo két qua thirc hin vri 
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc Trung uang vâ B Y tê theo quy djnh. 

3. Ngithi dirng dücác t chrc, co s&, dja diem, khu vrc dugc giao quán 1 
trong phm vi áp dith huàng dn chju trách nhim vic to chirc triên khai; dOn 
de, nhc nh, kimtra, giárn sat; tuyên truyn, ph bin vâ to diu kin thun 
lçii dê mçi nguibiêt, thirc hin Huing din nay. Trong trung hap nhn thây t?i 
khu vuc, dia diem duac giao quan ly chua duac dê cap a trén ma co nguy co' lay 
nhim thI ngui dimg dâu có trách nhirn nhäc nhr vic sr diing khâu trang. 
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