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• UYBANNHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Bc1p-Trdo-Hanh phüc

S6: J.!8 /UBND-SYT

DàN&ig, ngàyi'i thángO1näm 2021

V/v phOng, ch6ng djch C OVID- 19
tai sir kin tp trung dông ngi.thi
KInh gfxi:
- Các si, ban, ngành, hi, ctoàn th;
- Các ca quan trung uang dóng trén da bàn;
- UBND các qun, huyn.
Thrc hin chi dao cüa Thu tixong ChInh phü tai Cong din s' 1699/CDTTg ngày 02/12/2 020, Cong then s 1838/CD-TTg ngày 27/12/2
020 ye vic
tang cuô'ng phông, cMng djch bênh COVTD-19; Xét d ngh cüa S& Y tê t.i Ta
trInh so 18/TTr-SYT ngây 05/01/2021 v viéc ban hành hixong dan phông,
chông djch C OVID- 19 ti sr kiên tap trung dông ngui; De tang cung cong tác
phông, chông dlch COVID-19 trên clia bàn thành phô, nhât là tai sr kin t.p
trung dông ngixai, Chü tjch UBND thành pM Dà Nng dé nghj các ccc quan, don
,
vj, dja phuong, các ca quan Trung uang dóng trén dja bàn thic hin mt so ni
dung sau:
1. Tip tic hu&ng dan, pM bMn, trik khai và tang ci.rang kim tra vc
thrc hin các bin pháp phông, cMng dich COVID- 19 ti cong dông, các lTnh
vuc cüa dai song, x he,i theo huong dn cüa B Y t ti Quyêt djnh 3888/QDBYT ye vic ban hành So tay "Hu6ng dn phông, chông djch COVID-19 t.i
cong dông trong trang thai bInh thi.r&ng mri" và các huóng din, chi dao phông,
chông djch C OVID- 19 khác cüa CC ca quan Trung uo'ng, Thu tsng ChInh phU,
Ban Chi dao Quôc gia phông, cMng djch COVID-19 và BQ Y té.
2. M bin, hi.rng dan, chi dao trMn khai, áp diing thirc hin Hung dn
phông, chông djch COVID- 19 tai su kiên tp thing dông nguai.
(Huóng dan dInh kern Cong van nay)
N14n di..rgc Cong van nay, d nghi cac ca quan, dan vj, dja phuong, các Ca
quan Trung uo'ng dóng trên dia bàn trin khai thic hin; kjp thai báo cáo, dê
xuât xr 1 nhQng vithng mac trong qua trInh thuc hiên, dam bâo hiu qua phông,
chông djch COVID- 19 trên dja bàn thành
No'i ,ihIn:
- Nhu trén;
- TTTU, IT IIDND TP (báo cáo);
- Các TJV Ban TVTU;
- CTvàPCTUBNDTp•
- Các qun, huyn üy;
- CVP và PVP UBND Tp;
- CVP và PVP Doàn DBQH, HDND Tp;
- Cong thông tin din tCr thành pho;
- Các ca quan thông tin, báo chI;
- Liju: VT, P.V}IX1H.
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AN PHONG, CHONG DJCH COVID-19
KIN TJP TRUNG BONG NGU'OI
Cong van so' 125 /UBND-SYTngày 1! /01/2021
cza chz tjch UBND thànhphO Dà Náng)
1. Khái nim sii' kiin tp trung dông ngtthi
Sij kin tp trung dông ngui là su kiên co k hoach hoàc t1r phát, trong
nhà hoc ngoài tthi, vi khoãng trén 10 ngix&i tham dr nhix mt slr kin cong
dông hoc ti h9p, bui biu din, hôa nhac, l hôi, hi nghj, dông diên, diêu
hành, dam cthi, sr kin the thao,...
2. Mt s nguyen tc chung phàng, chng djch COVID-19
- Hin nay bnh viêm dix&ng ho hp cp COVID- 19 chua có thuc diêu trj
dc hiu, chü yeu là diu tn h tra và diu tn triêu chüng. Các bin pháp phông
bênh chInh là phát hiên s&m và each ly ca bnh, each ly nh'mg ngthi tiêp xüc
vông 1 (Ia nguô'i tiêp ,thc vâi ca bênh xác dlnh), tiêp xüc vông 2 (là ngithi tiêp
xüc v6i ngui tiêp xüc gan).
- Th'çrc hin cáo bin pháp dir phông gi9t bn d tránh lay nhim trirc tip
do hit phãi giçt bàn có chira vi r(it phát tan trong không khI thông qua ho, hat
hoi, nói chuyn và the bin pháp dr phông tip xic d tránh lay rthiêm gián tiêp
do chm tay vào cáo be mat bi nhim vi rcit ri cham vào mat, müi, ming. Cáo
bin phap dir phông chung gm: Han ch ra khôi nhà khi không thc sr can
thiêt; nêu phãi ra khói nhà thi phái deo khu trang, gi khoãng each theo quy
djnh; ththng xuyên nra tay vâi xà phOng và nu6c sch hoc dung dch sat khuân
tay; v sinh nhà cira sach s, thông thoáng; khai báo y t din t1r.
- Khoáng each Mi thiu, deo khu trang thuc hin theo quy djnh cüa
ChInh phñ, Ban Chi do quc gia phông, chng djch COVID-19 và hi.thng dan
cüaBô Ytê.
- Rü'a tay &rc hiu là ri:ra tay vi nuóc s?ch và xà phông It nhât trong
thôi gian 30 giây hoc v sinh tay bang dung djch sat khun tay.
- Dung djch sat khun tay: Phài chiia It nht 60% cn hoc cáo hot cMt
diet khuân theo quy djnh cüa Bô Y t.
- Dung djch kh'Cr khun b mat: (i) Chai xjt t.y tha da näng dàng sn ho.c
(ii) Pha dung dch tây rcra bn c.0 gia dung (cha khoãng 5% sodium
hypochiorite theo t l 1 Omi dung dich ty rra vâi 1 lit nithc) hoc (iii) Cáo
dung djch khir khuân chira 0,05% Clo hoat tinh (dam bào thô'i gian tiêp xüc trén
be mt là 10 phüt) hoc (iv) 0,1% Clo hoat tInh (dam bào thai gian tiêp xüctrên
b mt là 01 phüt) hoc (v) Ctn 70%. Thai gian each ly sau khi khir khuan It
nhât là 30 pht. Khir khuán be mt theo nguyen tc lau tr nai
sach den nai ban,
tr trong rangoài, tir trên xuông duói. Truông h b mt 4t dung ban thI can
lam sach bAng xà phông vâ ni.rc tru&c khi khir khun.

3. Trách nhiêm tlurc hin
a) Trách nhiêm ella ngtrô'i tham diy siy kin tp trung dông ngu'M
- Không dn tham du su kiên tap trung dông ngui khi dang trong thai
gian cách ly hoc có các biu hiên s&, ho, dau h9ng, khó thâ, mt mói, dau
nguèi, rn 1nh; giàm hoc mt vi giác, khll'u giác, hoc viêm phôi.
- Phài deo khu trang trong suit thii gian tham dr sir kin t.p trung dông
ngthi (trCr 1ic an, ung).
- Hn ch nói chuyn to, bt tay, tránh giao tiêp vOi nguôi khác, tr bàn
nay sang bàn khác, ti'r khu virc nay sang khu nrc khác nêu không can thiêt; h?n
ché tiêp xüc vâi trang thi& bj, diing c tai sr kin t.p trung dông ngui nêu
không can thiêt.
- Giti khoàng each thi thiu 1 met kbi xp hang tai 16i vào, quay thanh
toán, khuyên cáo gic khoàng each trong khi di chuyên, nói chuyn, an uông, tiêp
xllc.
- Rra tay vd dung djch sat khu.n tay truOc khi vào tham dir sir kin tp
trung dông ngu?d, khi ra ye và khi cAn thi&.
- Không khac, nh; vll't rae, khAu trang bra bâi; che ming Va mlli khi ho,
hat haL
- Thông báo kp thi cho ban quán 1, don vj th ch'c sr kin tp trung
dông ngr&i, nhân viên, quàn 1" nhà hang ... khi 06 dâu hiu sot, ho, khó the.
- Khuyn khIch cai dt va bat llng dmg truy v&, img dyng khai báo y té
trong suôt thèi gian phyc vii nu sir d1ing thi& b di dng thông minh.
- Khuyn khIch ngui tham du thanh toán bkg cáo hInh thüc tWo tuyên,
qua the, vi din t11; hn ch s'r diing tin mat.
- Tuân thu cáo quy djnh phèng chng djch COVID- 19 cüa don vj t chc
sr kin, dja phrcing noi t chirc six kiên (nu co).
- Thirc hin nghiêm tb khai báo y t, lich trInh Cii th cho các Ca qUan,
don vj có thâm quyên, 1rc luçing chbc nàng khi có yêu câu.
b) Trách nhim ella nhân viên ph.jc vu sir kiin tp trung dông ngirô'i
- Không di lam khi dang trong giai don each ly ti nba hoc có cáo biêu
hin sot, ho, dau h9ng, khó th&, met möi, dau ngu?ii, an 1nh; giàm ho.c mat vi.
giác, khiru giác, hoc viêm phi.
- Phài deo khAu trang trong su& th?ii gian lam vic.
- Thi.thng xuyên rba tay bng xa phông hoc v sinh tay vi dung dich sat
khuân, trix&c, trong và sau khi lam vio, tnthc khi den lam vic Va sau khi ra ye.
- Không b.t tay, hn ch tip xbc vói khách hang, nguôi tharn dr (nu có
the), khuyên cáo git khoàng each t6i thiu 1 met khi tiêp xbc trire tiêp v&i khách
hang.
- Phái cal dt và bt bng dung truy vat, frng dung khai báo y t trong suôt
thai gian phic vi nêu 5ir ding thit bj di dng thông minh.

- Không khac, nM; vi..'rt rae, khu trang bra bâi; che ming và mifi khi ho,
hàthoj.
- Thông báo kjp thôi cho dan vj quãn 15', ngi.thi cung cap djch vii khi/ho.c
phát hin tnxèng hçrp có biu hiên s&, ho, khó th&.
- Tuân thu các bin pháp phông, chng dich COVID-19 riêng cia don vj
quán 15', ngithi cung cap dch v11 nu co).
c) Trách nhiêin cfla ban quail 15', dcrn vi t chfrc sr kin tp trung
dông nguô'i, nhân viên, quãn 15' nhà hang
- Can nhc, xem xét, han ch th chi:zc sr kiên tp trung dông ngi.ri khi
không can thiêt, dc bit nhQiig sr kién tp trung trên 500 ngixii.
- Phãi có phuang an, phân cong nhiêm vi xir 15' eác tinh hung khn cp.
- Thi&t 1p duing day nóng, pM bin, b6 trI bang có s din thoai lien h
cüa ban quân 15', dan vj t chirc su kiên tp trung dông ngu'ô'i, Ca quan ytê,
chInh quyên da phuung,... a ncd d quan sat d kjp thôi xr 15' các tInh huông
khan cap, khi phát hin các trithng hçxp Co du hiu ho, sot, khó th&.
- Thiêt 1p h thông camera quan sat tai cü'a ra vào, ben trong hi trthng,
nai din ra sr kin tap trung dông ngthi d thuan tin diu tra, xác minh các
tru&ng hçp tiêp xuc gân v&i các trithng hcip nghi ngi, mac bnh C OVID- 19.
- Thrc hin do than nlii& cho khách hang, nhân viên phçic vii, ngi.thi tham
dci s1r kin tp trung dông nguOi.
- Hung dan, n1ic nh& khách hang, nguôi lam vic, ngi tham dir tha
tay sat khuan, deo khau trang (trr lüc an, ung), khuyn cáo thirc hin gin each
tôi thiêu 1 met.
- Y sinh, khü khun bAng hOa cht khir khuk ho.c cht ty tha thông
thung dôi vói ban ghé, tay n6 cira, tay yin cAu thang, tay vjn lan can, nut barn
thang may, các dO vat, san nha, kim ye sinJi.. thi thiu 2 thnlngày hoc khi can
thiêt.
- Nêu sr kin t6 chirc trong trung tam thucmg mai, siêu thj có nhà hang,
khu an uông thl áp dcing các bin pháp phông, ch6ng dich dôi vài ca s& an, uOng
theo quy dnh.
- B tn dAy dü dung djch sat khuAn tay tai các vi trI thuan tin, xà phông
tai các khu v sinh.
- B trI dü thung drng rae, chit thai có np dy kin, dt & vi trI thun tin
và thc hin thu gom, xfr 15' hang ngày.
- Co hmnh th(rc khuyn khIch, tao diu kiên thuân li khi sir dung djch vii,
uu tién áp dmg các hmnh thcrc thanJi toán true tuyên, the ngân hang hoc vi din
t1r; khuyên khIch khách hang cai dat va bat üng ding truy vet, rng diing khai
baoytê.
- Phi hçip vai các ca quan y t và chInh quyn s& ti trin khai các hot
dQng phOng, chông djch COVID-19, dAc bit khi phát hin các tmng hcrp có
biêu hin sot, ho, khO th&.

- Ph6i hçp v&i cac co quan, dan vi chüc näng lien quan 1p hc.c qung cap
danh sách ngu&i có trách nhiêm, ban t chirc, ban quàn 1, nhân viên phiic v1i,
ngu,?ii tham d%r sr kin tp trung dông nguôi d phic vii cong tác diêu tra, truy
vet và các cong tác can thi& theo quy dinE.
- fi vâi cá.c s1r kin tp trung dOng khách du ljch, yêu câu các dan vj don
khách (1Q hành, khách san, khu dim du lich, nhà hang, ca s mua sam,...) có
trách nhim luu trft day dü thông tin lich trInh du kbách (bao gôm thai gian hoat
dng t'çi do) dé cung cp cho ca quan chüc nàng khi phgic vi diêu tra. truy vet khi
phát sinh truông hcip có nguäi nghi nhim hoc nhim Covid- 19 (nêu co)
- T chrc tuyên truyn, ph bin cal d.t và bt mg dung truy v&, irng
dçing khai báo y tê, các bin pháp phông, chng djch COVD-19 cho ngithi lam
viêc va khách hang nhu b6 trI dat bin huàng dn cac quy djnh ye phông, chông
dich...
- T chirc kim tra, giám sat, don dc ngi.thi lam vic và khách hang thrc
hin các bin pháp dir phông Ca nhan và các bin pháp dir phèng ti sr kin tp
trung dông nglxi.
d) Trich nhim ella ccr quan y t
- Huóng dn, h trg các don vi th chic, ban quàn 1 xây dimg phiiang an,
phân cong thim vii xr 1 các tInh hung khthi. cap và các bin pháp phèng
chông djch COVID-19 ti sv kin tQp trung dông ngixôi.
- Khi tip nh.n thông tin v th chCrc sr kin tp trung dông nguèi, chuân
bj san sang các nguôn 1irc trong cong tác ph& hçip phông, chông djch COVID19
nhu: diêu tra, truy vet, khoanh vüng, cách ly, xét nghim, diêu trj
d) Trách nhim ella các s&, ban, ngành, (bàn the, TJI3ND các qun,
huyn, co' quan Trung tro'ng (bong trên dja bàn:
- Tang cu&ng cOng tác kim tra, giám sat vic thrc hin các bin pháp
phông, chông djch COVID- 19 d& vài các sir kin t.p trung (bOng ngi.thi thuc
dja bàn và phm vi quãn l.
- Co bin pháp xü 1 nghiêm cac tnrông hcip vi pham v phông, chng
djch COVID-19 tai sçr kin tp trung (bOng nguM theo quy djnh dlla pháp lu.t
hin hành.

