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UBND THAN}i PHO DA NANG
BAN CR1 DO PRONG, CHONG
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S: J56 /BCD-SYT
V/v trin kbai cách ly y M ti nhâ
trén ctja bàn thành phô Dà Nng

£)à Náng, ngày J.7 thángionám 2021

KInh gi:ri:
- Các S&: Y t, Thông tin và Truyn thông, Tài nguyen
• và Môi truô'ng, Giao thông vn tái;
- Các ccr quan thành vien Ban CM do phOng chông djch
C OVID- 19 thành phô Dà Nng;
• - Cong an thành phô;
- UBND các qun, huyn.
Ngây 01/8/2021, Ban Chi dao phông, chng djch COVID-19 thành ph
Dà Náng (Ban Chi dao) dâ ban hành Cong van s 123/BCD-SYT ye vic triên
khai each ly y tê tai nha doi voj ngii tip xüc gân vd nguài mac COVID- 19
(F1}thông nhât trin khai cách ly. y t thi dim t?i nhà doi vói Fl theo Phrnmg
an so 120/PA-BCD ngày 29/7/2021 cüa Ban Chi do (sau day gi tat là Phi.rmg
an so 120) tir ngày 05/8/2021 trên dia bàn qun Ngü Hành Sn và huyn Hôa.
Vang;
Ngây 28/8/2021, Ban Chi dao tip tc ban hành Cong van s ]37/BCDSYT ye vic tiêp tiic triên khai cách ly y t ti nhà dOi vó'i Fl trén toàn thành
phô theo Phucmg an so 120;
Xét dê nghj cüa Si Y M - cd quan thithng trirc Ban; Chi dto ti Báo cáo so
5150/BC-SYT ngày 25/1 0/2021 v cong tác each ly y tê nhà dOi v&i F 1 dé
tai
phông, chOng djch COVID- 19, d dáp 1mg cong tác phông, chông djch COVID19 kjp thôi, hiu qua, Trix&ng ban Ban Chi. ct?o có kiên chi d?o nhu sau:
1. Thong nht mOr rng ciM tixçng Fl duyc each ly y t ti nhàngay'tir khi
phát hin. Các tnrng hop Fl và các tnr&ng hqp khác each ly y tê t.i nhà dé
phông, chOng djch COVID-19 thuc hiên theo Hix&ng dk clInh kern Cong van
nay trên phm vi toàn thành pM Dà Ning.
2. S& Y t chü tn, phM hop v6i UBND các qun, huyen, Cong an thành
phô, S& Thông tin và Truyn thông, Sâ Giao thông van tái, Si Tài nguyen và
Môi tnthng và các cci quan, dcyn vi2 cia phudng lien quan can cü chc nàng
nhiêm vi và the quy djnh ti Hthng dn th chüc trin khai tic hin.
3. S Thông tin và Truyn thông phM
1p vái Sâ Y té, UBND các qun,
huyn tiêp tiic ho trç cong tác quãn 1, giám sat, theo döi sIre khôe các tru&ng
hop dIr dieu kin cfich ly tai nha bang 1mg dung cong ngh thông, tin, vOng deo
tay thông minh phôi hop san xut các vat lieu thông tin, truyên thông din tlr dê
ngthi quân 15', giárn sat, ngi.thi cáh ly, ngthi cüng nha, ngui chãm soc biêt và
thuc hin: sách.lât din tlr, infographic,..;
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4. UBND các qun, huyên chi tn, ph6i hop vói S& Y té, Si Giao thông

4n tài vâ các ca quan, do'n v lion quan quân 1 cac tnithng hop âñ diêu kin
thirc hin each ly y tO tti nhà trOn dja bàn; thu&ng xuyên kiOm tra, giám sát,hô
tiv, huàng dan nguyi thire hiên each ly tai nhà, dam bão cong tác phông, chông

djch COVID- 19 theo quy djrth.
Nhân thric Cong van nay, cac ca quan, dan vi, dja phuang khân tnrong
phôi hop triên khai thxc hiên; kip thôi báo cáo, d xuât xü l các khó khàn,
vfrng mac vixçit thâm quyOn, dam bâo hiu qua cong tác phông, ehông dch74'
Nul izliân:
- Nhtr trén;
- Thuông trrc Thành üy (báo cáo);
- CT và các PCT UBND TP;
- Các co' quan thânh vin BCE);
- CVP, các PCVP;
-. Cng thông tin din tfr thânh pho;
- Các dan vi trrc thuôe Sô Y té;
- Liiu: VT, KGVX, SYT.
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G, CHONG
Doe lap - Tti' do - Hnh phüc
HPHO
IIIXONG DAN
ui nhã, no'i hru trá d phông, chng djch COVID-19
kern theo Cong van so 256 /BCD-SYT ngày.L/1O/2O21
cza Ban Chi ã'qophông, cMng dich CO VID-I9 thành phO Dà Náng,)
• l.Mic1ichvã yea cu
a) Ap ding hhih thc each ly y t ti nhà, nGj km trü (sau day gi tat là
each ly tai nhà -CLTN dê ngán than sir lay Ian cUa djch bnh COVID- 19 ra
cong dông và dê giãm áp lrc, nguy ca lay nhim chéo
tai cáo ca sâ each ly y tê
tp trung.
b) Náng cao thc, nhân thc, kin thfrc, thai do v phông, cMng djch
COVJD-19 cüa ngui áp diing CLTN, tuyét dôi không tiêp xüc vói ngui khác
do lam lay lan djch bnh.
c) Tang cithng cong tác ph& hp qun 1, kim tra, giám sat CLTN trong
phông, chông djch COVID-19.
2.Cffs&phap1
- Lut phông chng bnh truyn nhim nAm 2007;
Quyt djnh s 879/QDByT ngày 1213/2020 9üa B Y th
ban hành
Huong dan each ly y tO tai nhà, noi km trá dO phông, chông djch COVID-19;
- Cong van .5152/B YT-MT ngày 2
7/6/2021 cüa B Y té v vic thI dim
hixóng dan each ly y tO tai nhâ cho Fl;
- Cong van s 55991BYT-MT ngày 1
4/7/2021 cüa Bô Yt ye vic giàm
thvi gian each ly, thI diOm each ly y t Fl tai nha, quán 1 diOu frj bnh nhân
COVID- 19;
- QuyM djnh s 2 9l2/QDJ5BNj ngày
4/9I2O21 cüa UBND tbành ph Dà
NàngvO vic kiên toàn Ban Chi dao Phông, chng dich COVID-19 thánh phO
DàNàng;
- Phiwng an 120/PA-BCD ngày 29/7/202 1 cüa Ban Chi dao phông, cMng
dlch COVID- 19
thành phô Dà Nng v cách y y tO ti nha dM vôi ngithi tiOp
xüc gàn v6i ngroi mac COVJD-19 F1) ct phông, thông djch COVID-19.
3. Dôi ttrçrng, hmnh thfrc và pharn
vi áp dting
a) Di tuçmg: bin pháp CLTN thrc ap

ding di vói nhiing di tuvng sau:
- Ngu&i tip xüc g.n vâi ngi.thi bnh COVID-19 (Fl).
•

- Cáo di trmig thuôc diên each ly y t tp trung nhung duçc CLTN theo
hii&ng dan cüa B Y tO' hoc Ban Chi do phông chông dch COVID-19 thành
• Quy6t djnh s6 4800/Qn-Byr ngày 12/1

0/2021 cUa B Y t

phô.
b) HInh thirc:
- CLTN 14 ngây: Di v6i các tnthng hçp áp dçing CLTN theo quy djnh cüa
B Y tê, Ban Chi do phông chng djch COVID-19 thành phô Va CC tru?mg
hçxp dáp óng cáo diêu kin CLTFN quy djnli tai Mic 4 Htthng dan nay.
- CLTN 7 ngày: D& vd cáo trithng hçip sau khi hoân thành each ly y té tp
trung 7 ngày và có két qua xét nghiêm RT-PCR ngày thñ 7 am tIrth vói SARSCoV-2. Khuyên nghj áp diing dói vó'i Fl có nguy cci lay nhiêm cao.
c) Phun vi áp diing: Trên toàn dja bàn thành ph6 Dã Nng.
4. Diu kin áp ding
Cáo truig hp thuc hiên CLTN theo HiiOng dan nay phãi dáp ing tat ca
05 diêu kiên sau day:
a) Là mt trong cáo tru&ng hçrp sau:
- Là Fl dä thrçic tiêm phông ft nht mOt mtli vc xiii phông COVID-19.
- Là cáo th tuçrng thuc diên each ly y t tp trung tthu'ng duc CLTN theo
hiró'ng dan cüa B Y tê hoac Ban Chi d.o phông chông djch COVID-19 thành
phô (ngi.thi già trên 60 tui, có beth l nn, tré em (dLthi 18 tuôi), thaiph,
ngithi tan t.t,...) vâ phái 06 ngui thth nguyen each ly càng dê chàm sóc, ho try.
b) Co dñ diu kiên v cc s& vat cht và cam k& th?c hin cüa bàn than,
ngir6i i cüng mt nhà (theo Ph liic 1).
c) Co kt qua xét nghirn am tinh vói SARS-CoV-2 bang phucing pháp
Realtime RT-PCR hoc phiro'ng pháp xét nghiêm nhanh kháng nguyen khi dtxçic
xác djnh là Fl và.bt du áp dçing CLTN.
d) Co âü kha näng nhan thüc và diu khin hành vi dé tuân thU tuyt dôi
nguyen the 5K cUa BO Y t và tuyêt d& không tip xUc vol ngui khác troñg qua
trinh each ly.
d Co din thoi hoc thi& bi di dng truy cap dirc internet hang ngày; nêu
khOng có thi phài CO phài có ngui tIrth ngu'ên cách ly cUng dé ho trg lien lac,
theo dOi, báo cáo bang thiêt bj di dông truy cp internet.
• 5. Thôi gian each ly
CLTN 14 ngày lien tc k tir ngày bt du cách ly. Riêng ngix?i dä dixçic
each ly tp trung 07 ngày thI tiêp tic each ly ti nhà 07 ngày.
Sau cachiy y t, tip tiictheo dOi sUe khôe 14 ngày tip theo.
6. Quy trInh thrc hin
a) iMoi trtrO'ng hqp Fl phát hin tii nhà, co' s& liru trIi và áp dçing
CLTN 14 ngày
Bu'óc 1: (Lip danh sách)
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Sau khi phát hiên beth than mc COVID-19, T truy vet triên khai cong
tác truy vet, xác dnli các trtxông hçip El, 1p và thông báo danh sách, dja chi cho
chfth quyên dja phixorig
phuông,' kern du m& dé chInh quyên dja phro'ng
lien h, phôi
hçxp.

Bwóc 2: (Ddnh gid, Ihjni dinlz d&u kin cdch ly)
- ChInh quyn da phrnng (xã, phuong) tip nhân danh sách ti'r T truy v&
dé kiêm tra các diéu kiên CLTN néu tai Miic 4 Huóng dan nay.
- ChinE quyn dja phi.rcing (xa, phu&ng) thành lap T th6 djnh diu kin
cách ly tçti rih cüa dja phuong, có th bao gm các thành viên là can b dja
chInE, cOng an, y tê, dan quán, hôi, doàn the dja phirnng, cong tác viên dan sO y té, tO triing tO dan ph, Bi thi.r chi bô, Mat trn..., T truo'ng T thâm djnh k
giây xác nhn dU diu kin darn báo CLTN.
Bitóc 3: .(Ra QIIyI tinh cad1
ly tai nhà)
- Th
tnrng T tMin dinE tham mru Chü tjch lJy ban nhán dan x, phuing
ra Quyêt djiih áp diing bin pháp CLTN.
- Cn ct'r Quyt dnh cüa UBND x, phiróng, các 1irc krcing lion quan triên
khai thirc hiên nhiêrn vii.
Bwác 4. (Thirc hiên cdcli ly lal nhà)
- Fl, nhUng nguyi cing nha k cam kt vi chInh quyn dia phuong (theo
Phu luc 3 dinh kern) vá thuc h1n each ly tai nhà, tuân th nghiêrn cáo bin pháp
phông, chong djch.
-N

không tuân th các bién pháp darn bão an ton, phông, chng djch
trong qua truTh each ly, không tuân thu vic không tip xüc thi chuyOn cách ly
tp trung.
- Vic giám sat each ly F I ti rthà:
+ ChInE quyn da phuang cung cp tài lieu va hu&ng dn .ngui ngüi
thuc hiên each ly, flTj
trong cüng gia djnh thuc hin, sr ding các cOng cii, dO
dung sinh hoat, phucrng tin y tO vâ CNTT trong qua trmnh each ly.
- H-

Fl dryc xét nghiêm vào ngày thi nht, tht 4, thu 7 th 14 k tur ngãy
each ly và xOt nghiêm khi có triu chthig nghi ngô mc bnh.
+ Tt cá ngi a
cñngniiâ duqc My mu gp ét nhiêm SS-CoV-2 It
that
03
lânyâo
ngày
th
nhât, ngây th 7 và ngày thfr 14 kO tr khi ngui cách ly
bat dau
cách ly trr nguôi & cfing nhà d chuyOn di & noi khác).
± Rác thi trdng phông each ly, Mng cách 1y &rc xem là chat thai có nguy
xu 15 theo Ph lc 5.
Bu'ôc 5: (Hoàn thàh các/j ly)
•UBND xã,
phi.rông cp gMy xac nhn hoàn thânh each ly d& vi các
tnrng hcip dü diOu kin: Cách ly du 14 gày và có kêt quâ xét nghiêm am
tinE
vó'i SARS-CoV2 bang phuang pháp RT-PCR .vào ngày thir .14.
c

lay nhiOm,
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b) Di voi trtrông hçrp Fl dà thrqc each ly tp trung 07
kin chuyên tiêp tic each ly ti nhà 07 ngày
Bu'ó'c 1: (Lip danh sack)

"gay

dii diu

- Fl dã duçic each ly tp trung 07 ngày có kêt qua xét nghim am tinh vol
SARS-CoV-2 vào ngày thir 7 thi d xut và Fl viêt cam kêt (theo Phii litc 8) do
kO khai thông tin vó'i quàn 1 co sO each ly tp trung ye nhu câu each ly ti nlià.
- Co sO cách ly tp trung thng hop danh sách Fl có nhu cu each ly tai nhà,
thông bao danh sách, dja chi cho chInh quyOn dja phuo'ng (xã, phuông) kern dâu
rnôi dO chfnh quyOn da phuung liOn h, phôi hç.
Biróc 2: (Dank gid, t/zm a'jnli c1iu kin cácli ly)
- Chinh quyn dja phi.wng (xâ, phu&ng) tip nhn danh sáeh tr cci sO each
ly tp trung dO kiOm tra các diu kiên co sO vt chat, thông thi và kiOn cüa
nguOi song trong gia dInh. Diu kiên cci sO 4t chat d each ly ti nhà theo Phii
içic 1.
- ChInh quyn dja phuong (xa, phirOng) thânh 1p T thâm djnh diu kin
cách ly ti nhà cüa dja phuong, có th bao gm các thành viên là can b da
chrnh, cong an, y tO, dan quân, hôi, doan the dia phucrng, cong tac viOn dan so y tê, to trithrig to dan phô, BI thu chi bô, Mat tran..., To truOng To thâm djnh k
giây xác nhn dü diOu kin cci sO 4t cht trang thiOt bj dam baa cách ly y tO t.i
nba.
Bithc 3: (Ra Quyll djnli cách ly tai ,ihà)
• - Të trii&ng T6 thm djnh tham nrnu Chü tch Uy ban nhân dan xa, phuOng
ra Quyet djnh áp dçing bin pháp cách ly ti nhà.
- Can ci.r QuyOt dinh cüa TJBND xâ, phuOng, các lrc luçTng lien quan triêfl
khai thuc hiên nhiêm vu.
• Bu'ó'c 4. (Thwc hin cách ly tai n/ia)
- ChInh quyn dja phuong cht:i trI, thông tin den cci sO each ly t.p trung nOu
Fl dii diOu kin cách ly ti nhà; thng nhât thOigian vn chuyOn Fl ye nhà tiOp
tic thrc hiên each ly.
- Co sO cách ly tp trung lien he b tr phucing tin 4n chuyn2, bàn giao
nguOi dang each ly tp trung âü diu kin chuyOn each ly ti nhà rOi khOi cci sO
cách ly (biên bàn bàn giao), rO dja phucing tiêp tiic each ly ti nba darn báo an
toàn biOii ban bàn giao).
- ChInh quyn dja phuong ã/phuOng cO du mi (cong an, dânphông, dan
quan, to tru&ng tO dan phô, bI thu khu vuc, cong tác yiên dan so - y tO...) de tiêp
nhn Fl, k bàn giao v&i lái xe 4n chuy&i Fl tir cci sO each 1y•tp trung ye thir
hin each ly ti nhà.

2

Ei xe 4n chuyn do SO Giaothôngvn tái thàth 1p dâ dugc So Y t tp hun phng
chông dich, bao gôm xe cüa các hang taxi Vinasün Green, Mai LinE, Tiênsa, Datranco.
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- Fl k cam k& vi chInE quyn dja phrcrng Phu luc 3) trong qua trinh
thic hin cách ly tai nhà
và nh&ng nguôi càng nba tuân thu các bin pháp
phông, chông djch theo quy djnh.
* Chi phi vn chuyn do nguôi drnc cách ly chi trâ hoc nguôn ho trcx cüa
dja phuo'ng.
- Yic giárn sat each ly Fl t?i nhà:
+ Can ctr Quyt dinh cüa IJBND x, phumg; các lrc li.rcing lien quan trién
khai th%rc hin nliiêm vçi giám sat Fl cách ly ti nhà;
+ ChIni quyn dla phucng cung cLp tàj
và hu&ng dn ngui ngithi
thçrc hin each ly, ngu'&i trong càng gia
dInh thuc hién, sir ding các cong c, do
dung sinE hoat, pinwng tiên y t
CNTF trong qua trinh each ly;
lieu

va

+ Các truông hcTp Fl tip tue thi.rc hin xét nghim vào ngày, thir 7 ké ti
ngây each ly tti nhà (sau khi dâ xét nghim am tinE 3 lan taj Co s& cách ly tp
trung) và xét nghiem khi có triêu chirng nghi ngô mc bnh; neu không tuân thu
các bin pháp dam bão an toàn, phông, chng djch trong qua trinh each ly,
•
khOng tuân thu vic khOng tip xuc thi chuy&i each ly tp trung. Tat Ca ngu?i
ciing nlià throc My mu gOp xét nghiêm SARS-CoV-2 vâo ngày thir 7 kê ti'r khi
ngu&i cách ly bt du cách ly (tifr ngtthi ci'ing nba dâ chuyn di ci noi khác);
•
+ Rae thai trong phOng cách ly, tang each ly thoe xem là cht thai có nguy
co lay nhim, xfr l theo Phu 1iic 5.
Biróc 5: (Hoàn thàjth cách ly)
UBND xâ, phithng cp giy xác nhân hoàn thânh cách ly di. v&i các hop
dü diéu kién: each ly dü 14 ngày (07 ngày each ly tp trung, 07 ngày each ly tti
nba) và có kêt qua xét nghiem am tInE SARS-COV-2 bang phuang pháp RTPCR vào ngày thi'r 14.
c) fJi vó'i trtrô'ng hçp toàn
b ngu*i trong nba là Fl
Thyc hin quy trInh nlnr dim a hoAc di&n b Mic nay, dng thi thrc hin
bô sung cáe diêu kiên:
- Tuyêt di không ducyc ra khOj nhà,

các thành viôn tronggia dinE fin ch
tOi da vic tiêp xüc, nói chuyên vâi nhau; trn&ng hop tip xüc, nói chuyn phãi
tuán thu dec khau trang và giü khoáng each.
- Phãi do. ban tMp nhn thuc an trtzác nba, tuêt dôi không tip xic vOi
ngu&i giao thüc an; thrc hin quy trinh tip nhn thic an dam bào an toàn,
phông, chông djch COVID-19.
- Phái xi l rae thai trong nhà
&rdlc *em là ch&t •thãi Co nguy Ca lay
theo Phu luc 5.
A
.?'
nhan vien y te

nbim

ci th dj vO'i ngtrôl cách ly ti nhã, ngu*i & ciIng nhà và
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a) Yen cu bt buc di vo'i ngtrô'i cách ly tai nhà Va nguri cách ly cñng
dé ho thy ngu'ô'i CLTN
- Darn bão các diu kiên Ca sâ vat cht, trang thit bj, vt diing kern theo
nhix yêu câu tai Phu luc 1 và Phu luc 2.
- Chap hànhnghiêm các quy djnh v thñ gian each ly y tê ti nhà; có cam
két vói chinli quyn dja phuong theo mu tai Phii 1ic 3.
- Không ra khôi phông cách ly, thng cách ly trong suôt th?yi gian each ly.
Nêu pliông tam, nba v sirth ngoài phông each ly thi phái càng 1 tang. Fl thirc
hin each ly ti tang nay và không tiêp xiic vói cá tang khác trong gia dInh. Bô
tn tang each ly là tang trên cling ci:ia nhà nhiêu tang.
- Không tip xüc vi ngithi trong gia dInh cOng nhu nhffig nguYi khác.
Không tiêp xi1c vâi dng vt nuôi.
- Duçic bó trI sut an riêng.
- Luôn thirc hin quy djnh 5K và các bin pháp phông, ch6ng djch theo quy
ctjnh.
- Tir do than ithit, theo döj sirc khôe và khai báo y tê hang ngày trén
H thông quàn 19 khai báo y t thành pM (Danang smart city hoc Zalo
"Tong dài 1022" hoc trang KhaibaQyte.danang.gov.vn). D.c bit, khi có biêu
hin nghi ng m&c COVID-1 9 nlut ho, s&, dau rat h9ng, kho thx, giâm hotc mat
vj giác ... thI phái cap nhât ngay trên môt trong các i'mg diing trên hoc lien h
vói nguôi thrçc giao nhiêm vu theo döi sic khôe hang ngày hoc gi den
Dung day nóng COVID-19 thành pM. Co the báô 'cáo bang hInh ành gri
qua các ñ'ng diing Zalo, Messenger. . . cho các 1rc 1ixçin giám sat.
- M may din thoai lien tuc; nhan cuc gçi, nh.n tin tir'co quan y t, chInh
quyên dja phucing vâ triên khai thc hin.
- Kbông dOng chung các d dàn, 4t ding cá nhan nhi.r bat, dQa, thIa, côc,
bàn chài dánh rang, khàn mt vi ngi.thi khác.
- Tt Ca vt ding, dà dOng sinE hoat cOa nguôi each ly không dugc dua ra
khöi phng, khu virccách ly.
• - Tr thc hin các bin pháp ye sinh khir khun nai i hang ngày, X: 1' rae
'thai trong phông cách ly, thng each ly ducc xem là cMt thai có nguy co lay
.nhiêm (theo Ph.0 1iic 5).
- Sau khi bet th?ii gian cách ly, phái thçrc hin tip vic tix theo dôi src khOe
ti-nhàtheo quy djnh.
b) YCu cãu bat buc di vo'i ngtrô'i & cOng nhà (là ngithi & ciing'nhà
nhirng không tiêp xüc vói ngtrM each ly)

- Khai báo y t hang ngày trên H tMng quän 15' khai baa y tê
•
thành phô (Danang smart - city hoc Zalo "Tong dài 1022" hoc trang
Kkiaibaoyte.danang.gov.vn).
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- Co cam kêt vói chinh quyn dja phwing theo mu ti Ph 1iic 3 và cüng
cam kêt v6i ngui chàm soc, h tra ngu&i cách ly theo mu ti Phii ivc 4.
- Không d ngLrxi già, ngui có bênh nn cn chAm soc y th a cüng nhà vai
ngiiai cách ly.
- Không tip xüc v6i nguari cách ly, hn ch di ra ngoài khikhông cn thit,
thirc hin nghiêm quy dinh 5K và phái ghi chép day dii các moe tiêp xüc trong
th&i gian. co nguai cách ly ti nhà.
- Nêu tnr&ng hçip Fl là lie em hoäc nguai già yu, có bnh nn cn ngithi
chàm sóc, ho tr thI cho phéj bô trI nguai chàm sóc, ho trçi each ly cüng Va dáth
bào các bin pháp phông, cMng dich. Ngr&i chàm soc, h tra ngiiai each ly
phâi có cam kêt vái chmnh quyên dja phuang theo mu ti Phii 1ijc 4.
- Cung cp sut an, nu&c ung Va các nhu yu phm cn thi& riêng cho
ngithi each ly hang ngày.
- Báo ngay cho can b y t khi nguai each ly tix râi thOi nha hoc có các
triêu chüng nghi ngô mAc bnh nhu ho, sOt, dau rat h9ng, khO tha...
- Thu gom chat thai tü phOng cách ly theo hrOng dñ tai Phii liic 5.
- Không cho nguai khác vào nhà trong. su& thai gian thirc hin cách ly y t
(trfr ngrai a
ciing nha, nhân viên y tê và ngi có thâm quyên giám sat. cách ly y
té).
- Tu theo dôi sic khóe. KM có biu hiên nghi ng& nhu ho, sOt, dau rat
h9ng, kho tha thi phãi bao ngay cho can b y tO.
- Thixc hiên v sinhkhü'.khun nhà hang ngày.
- Tat ca ngi.thi a cUng nhà dtric. My
mu xét nghim SARS-CoV-2
7ngày/lân kO tir khi ngi.thi drnc each ly bt du cách ly (tth ngi.r&i a ciing nhà dâ
chuyOn di a
yj khác). Spxp môt thu we trong nhà d nhân viOn y tO lay mâu
xét nghim và giám sat ' tO khi có yOu câu.
- Truông hçTp
có ngu&i chAm soc, h t1a ngthi dixçc cách ly thI ngrai chàm
sóc, hO trçy thiic hin lay mu xét nghiêm
SARS-CoV-2 theo thai gian vàsO lan
xét nghim giOng nhir ngtrai dixçic each ly.
c) Yêu cu c1Ei vri ngu'ô'i chAm soc (là ngirô'i & cüng nhà và tip xüc,
chAm soc ngirô'i each ly
- Hu&ng dn cho nguai each ly và ban than thi.rc hin nghiêm quy dnh 5K,
các bién pháp phông, chông djch theo quy dnh.
- Cài dt và sü diing các hn nim thai báo y t din ti'r. Thc hintheo
dOi sic khOe, do than nhiêt cho ngrai each ly va bàn than. Thrc hin thai báo y
to hang ngày va thông báo cho can bô y t hang ngày va kM bàn than hoc nguôi
each ly có ho, sot, dau rat hong, kho tha...
- Tuyêt dl thông ra thOi phông. dách ly trong sut thai gian each ly.
- Ph& hçp vài can bQ y th d ctwxc My
mu xét nghim.SARS-Coy-2 trong
qua tdnli each ly theo qu djnh.
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- Chü dng ye sinh khü khu.n phông each ly, qun áo, do dng cá nhán và
ciia nguii each ly.
d) Yêu cu di vó'i can b giám sat
- Hang ngày tip nhân thông tin và kim tra tInh trng sirc khóe nguè'i each
ly, ngiro'i chàm soc. Ghi chép két qua giám sat vao phiêu theo döi sirc khöe hang
ngày.
- Thc hin jy mu, xét nghiêm SARS-CoV-2 cho ngu&i each ly ngui
chàmsóc, ho trçr vã ngithi a cñng nlia theo quy djnh. Vic l.y mu xét nghirn
có the th1rc hin trong phOng each ly hoàc chon khu vrc thông thoáng, cuôi
hng gió, dam bão không tip xüc v&i ngithi khac, gân phOng each ly, dam bào
khônglàmiây lan dch bnh. ye sinh ldicr khun vá thu gom ehât.thái trong qua
trInh lay mâu dé xü 1 theo quy dnh.
- Hithng dn ngixi each ly, ngithi ehàm sóc, h trçY và ngithi & cüng nhà
thu gom chat thai theo hu&ng dan ti Ph 1iic 5.
- Báo cáo ngay cho y t tuyn trên Va chInh quyn dja phi.rng khi nguii
each ly, ngui chain sóc, ho trcy va ngithi 0 cüng nba không khai báo y tê, thi
khOi nhà (ngithi cách ly) hoàc có biu hiên mc bênh nhu sot, ho, khó th& và các
biêu hiên sire khOe khác..
- Nu ngithi cách ly, nguôi ehAm soc, i trç va ngu?ii i cing nhà có k&
qua. xét nghim diwng tmnh thi thuc hiên các bi.rôc xii l theo quy trInh, quy djITh
phdng chông. djch.
Hithng dn nay thay th cho Phucmg an 120/PA-BCD ngày 29/7/2021 cña
Ban Chi dto phông, chông djch COVID-19 thânh phô Dà Nàng ye each ly y tê
tai nhà dôi vâi ngix&i tip xñc gn vó'i ngi mc C OVID- 19 (Fl) dê. phông,
chông djch COVID-19i'

9
DANIEl SACH CAC Pll1J LTJC
(Ban hành kèin theo Cong van s A5 /BCD-SYTngàyJ/1O/2O21
cia Ban 2hi dçiophông, chO'ng djch CO VID-19 thànhphô Dà Náng)
Phi.i 1iic 1: Diu kiên cách ly y th tai nhâ và phucmg thrc giám sat.
Ph liic 2: Các v3t diing cn có cüa ngii each ly tai nhà.
Phu liic 3: Mu cam k& each ly y th tai nhà.
Phi,i 1ic 4: Mu cam kt cho ngui chàm sóc, h trçi nguôi cách ly.
Phii 1iic 5: V sinh khir khun và quãn 1 cMt thai.
Phii liic 6: Mu giy xác nhân dñ diu kiêñ c s& vt chat thirc hin each ly
y tê tai nhà.
Phçi 1iic 7: Quy trInh tip t thiIrc an, nhu yu phm.
Phii liic 8: Ekin d nghi thrc hin each ly ti nhãJnci lu'u trü.
Phii 1c 9: Miu biên bàn bàn giao nguài cách lyti'r co so each .ly t.p trung
ye each ly ti nhà.
Phi 1çic 10: Bang theo di scrc khóe ngithi duçc each ly ti nhà.

Phuluci
DIEU KIN CAd LY Y TE TM NTIA vA PIIUNG THC GIAM SAT
1. Yêu cu bt buc v co' s& 4t cht, trang thit b
- Là nhà & riêng lé; can ho trong khu tp th, khu chung Cu.
- Nhà a trén triic dithng rng dü rng d ô to, xe cap ciru có th vào dLrgc
tru&c ci.a nba ma không gay ânh hithng lu'u thông.
- Truóc c'Cra nha có bin cành báo nn dO, ch& yang: "PlEA DIEM CACH
LY Y TE PHONG, CHONG DICH COVID-19"; CO thimg dan nhãn "CHAT
THAI cO NGUY CCI CIIU'A SARS-CoV-2" ct dimg trang plc phOng h cá
nhân cüa nhân viên yté thai bO.
- Phài có phOng cách ly riêng dành cho Fl dâm'bào:
+ Thông thoáng khI, hn ch các d dc vt dung trong phOng; tách bit vOi
khu sinh hott chung cüa gia dinh;
+ Nàin & cuM hành lang, cui huO'ng gió nu nrn 0 trong tang nhiêu
phOng, xa khu vrc dông ngu0i qua li;
+ Không &rçYc dung diu hOa trung tarn, có th dung diu hOa riéng; Dam
bào thông thoáng khi, tot nhât nén thuOng xuyên mO ci'ra so;
+ Nêu nha co nhiêu tang thi su dung môt tang Iléng biêt dê thuc hiên each
ly y té. Bô trI tang each ly là tang trên cüng cua nba nhiêu tang. Nêu phông tam,
nhà
sinh & ngoâi phOng each ly thI phài cOng 1 tng. Fl thirc hin each ly ti
tang nay và không tiêp xOc v&i các tang khác trong gia dInh;
+ Trong phông each ly có thOng dirng chat thai, có np day, mO bang dap
chân, cO lot tOi dé dimg toàn bô chat thai, có dan nhn "CHAT THAI CO
NGUY CCI CH1'A SARS-CoV- 2";
± Co th kt Mi internet d& vOi các thi& bj di dQng;
+ Khuyn khIch 1p camera d giám sat ngu&i cách ly;
+ Co ding c do than nhit Ca nhan trong phOng;
+ Co ch6i, cay launhà, gié lau, xô châu và dung djch khirkhun hoc cht
tây rOa thông thi.r&ng dê ngithi each Jy 'tir lam ye sinh khir khuân phOng phOng
cách ly phâi ducic v sinh khu khun hang ngày);
+ Co xo, chu dimg qun áo d ngu0i each ly tir ngâm d trong phOng cách
l, tâtig each ly. bang dung djch sat khun truóc khl git.
- Phâi có nba v sinh nhà thm dOng riéng, có dO diing ci v sinh cá nhân,
xà phông ràa tay, nuOc sach, dung dich sat khun tay chOa It nhât 60% con.
* - Phâi trang bi dy dO phuang tiên phông h cá nhân phông, chông lay
nhiêm (khâu trang y tê, gàffg lay y t giày, kInh bào hQ, quan, áo) dé ngu&i nba
sO diing khi bAt buc phài tip xüc gn vOi ngi.r&i cách ly:
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- Bô tn ban tri..róc c1ra phông cách ly d cung cp sut n riêng, nuóc uông
và các nhu yêu phâm khac cho ngizj cách ly. Nghiém cm không diicic mang do
dàng, 4t diing cüa ngui cách ly ra khói nhà.
2. Phtrong thfrc giám sat
2.1. Phuong tin giám sat
- Thông qua phân mm quãn 1 each ly cüa thành ph Dà Nng hoc lrng
diing Danang Smart City linac trang web tokhaiyte.vn hoc giám sat bang hmnh ãnh giii qua các 'crng dung Zalo, Messenger vào khung gi quydjnh hoc bat k5'
khi nào ngui giám sat you cu.
- H th6ng camera cüa khu ph&
- Vông deo tay thông mini-i (nu có trang bj).
- Thông tin khai báo y t do ngirài trong gia dinh or cüng ngui each ly-khai.
2.2. Hinh thfrc giám sat
Giám sat djIIh k 2 1nIngay và ghi nhân vào phiu theo döi sue khOe hang
ngày.
Ki&ii tra dt xut khi có tin báo cña ng1ii dan xung quanh, phát hin qua
camera, qua ñng diing djnh vj.

Phuluc2
CAC VT DUNG CAN CO CUA NGTf(I CAd LY TM NHA
1. Dnh cho ngirô'i durqc each ly
- 02 thüng rác có lot bao ni lông và np d.y dp chân, có dan nhân "CHAT
THAI cO NGUY C CH1J'A SARSCo\T 2".
- Dung tIch mi thàng dfi lrn d drng rác thai
trong th?yi gian CLTN.

co

nguy ca lay nhiém dñ

- Các tüi nilon (trong do có tCii màu yang).
- Ku trang y t dü 2 cái/ngày/ngithi each ly.
- Birth dung dich
khun có It nh& 60% cn dng xjt.
sat

- 01 bInh dung djch siic h9ng/nguÔi each ly.
- 01 thit ké thiiy ngân (hoäc nhiêt k da thuing sCr diving) /ngi.thi each ly.
- Ti ghi chép theo dôi sire khOelngi.thi cách ly.
- But bi/ngixi each ly.
- D dung an ung, chén, bat, mung, dQa (jthong sir dung c1 dung 1 ln
dê giãm lu'?ng rae thai, không thra ra ngoâi phèng each ly).
drng v sin1 cá nhân: kern danh rang, bàn chái dánh rang, khàn lau
m.t và khàn tam, xà phOng.
- Qun áø dii thay trong thôi gian cách ly.

S

- Xô, chu, xà phông d& tir giàt áo quAn.
- CO ehi,
lau nhà, gié lau,
dung djch kkiir khun hoc chat tây
nra thông thug dé ngui each ly tu
ye sinhkhir khuân phOng.
•2. Dành cho ngwôi ciing nhà vó'i ngirôi dangthiyc hin cách ly
cay

xo

va

lam

- Khâu trang y t.
- KInh ch&n giQt ban.
- Gang tay.(diing 1 l.n, không sir d1ing 1i).

Phu1uc3
MAU CAM KET TIIIIC I1JiIN CAd LY Y TE TiJ NRA
CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Doe 1p - Tr do - EEinh phüc
BAN CAM KlT
Thuc hin các bin pháp cách ly y t ti nba phông, chng dch COVI])-19
Hç Va ten ngi.rM each ly:
S CMT/CCCD:

Diên thoai:
Ho vâ ten chfi h/dai din nguôi i cing nhà:
S CMTICCCD
Diên thoai:
Dia chi nhà ô (ncxi thuc hién each ly y ti):..
I. NGUOL CALCH LY
saw

TÔI xiii cam k1 thrc liiçn Mt các biên pháp cách ly y té' tqi nhà cy the' nhu
1. Chp hành nghiem quy dinh v each 1 y t ti nhà. Cách

ly dü s ngày
theo quy djuh. Tiêp tiic thc hin theo dôi src khóe ti nhà sau khi kêt thtie each ly
ytê theo quy djnh.
2. Tuyêt di không ra khói phông each ly trong sut thi gian each ly.
3. Thrc hin dy dü quy ctjnh 5K và các binpháp phông, chng djch bnh
COVID-19 theo huóng dan va khuyên cáo ci'ia Bô Y t. Cài dt vã. s1r dçtng các
phân mêm khai báo y tê din .tü, quail r each ly. Thuc hjên khai báo y tê hang
ngày vâ thông báo cho can bô y t khi co biu hiên ho, s&, dau rat hçng, khó th&...
4; Phi hçp vói can bQ y t d ducc lay mu xét nghim SARS-CoV-2 trong
qua trInh each ly theo quy djnh.
Nu vi phani cam kt, tôi xin hoàn toàn chiu trách rihiêm tuâc pháp 1ut Va
den bii các chi phi phát sixth do vic tôi không tuân thU các quy dnh ye each ly yté
tai nhà.
II. CBIJ HO/DAI DJJNNGT1(YI (%

C1)NG NRA

To! xiii cam kit:
1. Dam bão dU diu kiên co s 4t chat, trang thi& bj dáp Ung yeu câu each ly
y tê tti nhà dOi vi ngi.ri each ly. Thixc hién v sinh khi khuân va thu gom rae thai
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hang ngãy theo quy djnh.
2. Theo dOi, giámsát, nhc nhy ngtthi cách ly thçrc hin dung các yêu CâU Ye
each ly y íé phông, chong djch COVID- 19, không ra khOi nhà và each ly dü thôi
gian theo quy djnh.
3. Không tip xUc gn vói nguô'i each ly.
4. Không cho nguôi khác vão nhà trong suôt thi gian thirc hin each ly y té
(trr ngu&i càng nha, rihân viên y t và ngithi có thâm quyên giám sat each ly y
tê).
5. Báo ngay cho can bO y t khi nguo'i each ly tir ' r&i khöi nhà hoc có the
triu chng nghi ng mc bnh nhu ho, s6t, dau rat h9ng, khó th&.
6. Tr theo dOi src khóe. Khi co biu hin ngbi ng nhu ho, s&, dau rat h9ng,
kho thr thi phãi báo ngay cho can b y t.
7. Phôi hçrp vol can hO y t d du(Yc 1y mu xét nghim SARS-CoV-2 theo
quy djnh.
8. Ngixôi 0 cing nha han ch tip xüc voi ngithi xung quanh, han chê ra khôi
nha khi không can thiêt, thirc hiên uy dirih5K va ghi chép day dü các moe tiêp xuc
trong thi gian có nguôi each ly tai nhà.
Nu vi phm cam kit, tôi xin chiu mdi trách n1iirn theo quy dnh cua pháp
1ut./.
ngày.... tháng.. .. iãm 202...
Ngithi each ly

Chü ho

(kb, ghi h9 ten)

(kg, ghi h9 ten)

Dai diên ngirô'i ö' Dii din T dan
càngnhà
phô/Thôn
(kg, ghi h9 tên

(kg, ghi hç tên

TJBND xa/phirô'ng
(ky, ghi h9 ten)

Phu1uc4
MAlI CAM KIET CIIO NG1Y(1I CRAM SOC, nO TRQ NGU'al CACTI LY
CONG HOA XA HOT Cml NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phñc
BAN CAM KET
Thrc hin các bin pháp phng, chng djch COVID-19
HQ vâ ten nguM each ly:
S CMT/CCCD:

Diên thoai:

Hç va ten nguii chain sóc, h tn:..
S CMT/CCCD

Diên thoai:

Tôi là ngw&i chain soc. hô frç'iigicOJ cách ly igi nhà tgi dja cM:
xin cam kêt
thy'c hiç12 các biçn phápphc3ng, .cho'ng dfch COVID-19 ci thE nhu sau:
1. Hi.xóng dn cho ngmYi each ly vâ bàn than thtrc hin nghiêin quy nh 5K,
các bin pháp phàng, chOng djch theo quy djhh.
2. Cal dt va st:r diing các phn mm khai báo y t din tcr. Thirc hin theo dOi
sirc khóe, do than nhi& cho ngui each Jy và bàn than. Thixc hiên khai báo y tê
hang ngày Va thông báo cho can bô y th hang ngày Va khi bàn than hoc nguài
each ly có ho, sot, dau rat h9ng,khó thâ...
3. Tuyêt d6i không ra khôi phông each ly trong su& thai gian each ly.
• 4. Phi hçp vâi can bô y t d thrcic 1y mu xét nghiêm SARS-CoV-2 trong
qua trInh each ly theo quy dn1L
• 5. Chii dQng v sinh khir khuAn phng cách ly, qun áo, dO dung cã nhân và
cüa ngui each ly; quán 1 chit thai lay ñhim ho.c nguy cci lay nhiêm theo diing
•quy djnh.
Nu vi phm cam kát, tôi xin chiu moi trách nliiêm theo quy djnh cüa pháp
lut./.
ngày.... tháng.... nám 2.02...
Ngithi each ly

Chü h

(kg, ghi h9 ten)

(k ghi hç ten)

Dii din ngtthir
cüngnha .
(kg, ghi ho ten)

Dti din T&dân
ph&Thôn
(kg, ghi ho ten)

UBND xã/phirô'ng
(kg, ghi h9 ten)

Phu1uc5

V SINH Kff[) KHUAN, QUAN L CHAT THAI

1. Ye sinh khfr khun môi trtrô'ng
- Thro hin v sinh môi trix&ng, khà khu&i ti thiu 2 lân!ngày ti các vj tn:
San nhà, san khu v sinh VA be mt thi.thng xuyên tiêp xüc nhu bàn, ghô, thành
giung, tA quân áø, tü lnh, tay nm c1ra, bn cu, lavabo, vôi ni.râc,...
- PhAi lam sach b mat, c1 dàng, vat dung trii6c khi tin hành klth khun.
Ngixi chain soc trO phAi dixcyc huâng dn thuc hiên VA deo khâu tráng, gang tay
khi thc hin lAm sch, khfr khun b mat môi trug.
- Dung dch lam sach và khir tràng b&ng cltht thy tha thông thmg và con 70 d.
Thuong xuyên sir dwig cn 70 dQ t lau các b mt các tbi& bj din, diên tii flhix cOng
tàc dén, diêu khiên ti vi, djnthoaj,.. .Truâc khi lau phái th.t nguôn dién.
2.Khfr khun qun áo, & dung cüa nguri
each ly
• - Git riêfig qun áo cüa ngui each ly. T& nh&t git ngay trong phOng each ly
va phcii kho tçr nhiên nci thoáng khi, du6i ánh nkg mt trài hoc say khO.
- Tru'âc khi git, phAi ngâm d vAi vói xA phông.giat trong ti thiêu 20 phüt.
3. QuAn 1 chat thAi tü' phèng cAch ly
• - Tat CA chat thai phát sinh t& phOng cách ly tai nhA, ni lu'u trâ duçic xem nhi.r là
chat thAi có nguy ca lay nhi&n.
- Thu gom khu trang, khAn, gMy lan rn5i, niing dA qua sir dung vào tOi hoc
thüng dimg rác thAi dé g9n vAo góc phông cüa ngui hrçic each ly.
- Trong thôi gian each ly, nu ngui throc cách ly xut hién triêu chumg nghi ng
mac bnh tlil oAc v.t ding trén duac thu gom va xi'r l nhu chat thAi lay nhiêm.
- Ht thi gian cách ly, nu ngui duac cách ly không xut hin tniêu ch(rng nghi
ngo' mAc bn1i thI nginii each ly thu gom cac vt ding trén và xfr l nhu rác thAi thông
thu&ng.
- Chat thAi có nguy ca lay nhini phAi duoc bó vào tüi diing ch& thAi, sau do xjt
con 70 d dé khi:r trAng va buQc chat miêng tLi, tip tue bO vào ti dung chAt thAiiây
rihiêm thr 2, buôc kin miêng tüi, sau do bO vao thüng thu gom chat thAi lAy nhiêm.
Thung thu gom chAt thAi lAy nhim phAi có thành crng, có np dy kin, ben ngoài
.thüng có dAn nhAn "CHAT THAI cO
NGLTY CO cBUA SARS-CoV-2". TronS
quA trinh thu gom, thüng thrng chat thAi phãfday np kIn, dAm bAo không bj rai, rô
ri chAt t1Ai ra ngoAi.
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- Lmi thüng dixng cht thai inn trft tm thii ti phông each ly trong qua trInh
each ly:
+ Nu nguôi each ly dü diu kién hoàn thânh each ly: Cách ly ti nhà dCi 14
ngày hoc dü 07 ngày each ly tp trung và 07 ngày each ly ti rihà, Va C kêt qua
xét nghim am tinE vói SARS-CoV-2 b&ng phuo'ng pháp RT-PCR vao ngày thir 14
tM rae thai có nguy co lay nhim neu trén duqe xem nhir là rae thai sinh hqt binh
thithng, xi'r l theo qüy djnE xir 1 rae thai sinh hoat.
+ Nu nguài each ly ducing tInh vói SARS-CoV-2 thi rae thai có nguy c lay
nliiêm .neu trên dixçe xir l bang cn 70 do, tiêp tçic bó tii rae thai eó nguy CY lay
nhiêrn vao mQt tiii ni lông màu yang, buôc ch.t, kin ming tái Va mang theo den co
so' diêu trj, xi'r 1 rae thai có nguy ca lay nhim tai ea so' etiêu trj bnh nhân
COVID-19 theo quy djnh.

Pbu1uc6
MAU GIAY XAC NHAN HIT DI]U KIN CO S(i VJT CHAT
TRANG TIH1T B! DAM BAO CACH LY Y TE Tid NHA
UBNIi. ..

..

CQNG HOA xA 1101 CHIT NGHIA VJiT NAM
Dc 1p - Tir do - 11inh phüc

S& /Q)N-UBND

, ngay thang iiam 20....

•
G1AYXACj
DU f)IElJ KI1N CO SO VT CI{AT,TRj TIIIET BI
DAM BAO CACH
LYYTETAJNHA
I. THÔNG TIN ClUING
119 và ten nguè'i each ly:
S CMT/CCCD:

Diên thoaj:.
HQ và ten chü h/di din ngithi cüng nba.:
Sé CMT/CCCD
Diên thoai
Dia chi nba (ncy.j time hiên each ly y t
H. NQI DUNG xAc NHAN
Xácnjiân nba a tai dja chi nêu trén có d diu idén v cy
sy vat ch&, trang
thiêt bi ctê time hiên each ly y tê tai rihà:
- Là. nba a riêng lè/eàn ho trong khu tp th, khu chung Cu.
-. Nba & trên triic duang rng (dü rtng d 0 to, e cp ciru có the vào thrçc
triro'c ctra nhà ma khOng gay ãnh huang liru thông).
- Truâc cia nba. có bin cãnh báo nn dO, chi yang: "ifiA DIEM CACH LY
Y TE PHONG, CHONG I)
!CIJ C0VTh19"• Co thng dánnhãn "CHAT THAI
CO NGUY CO CiliA SARS-Coy...2"
d dung trang phiic phông h ca uhân ciia
nhan viên yté thai bO.
- Co phông cách ly riêng dành ôho ngithi CLTN dam bão:
+ Thông thoáng khI, han ch cac d dac vt dung tron pEOng; tách bit vài
khu sinh hot chung ca gia dInh;
+ Näm a cu& hành lang, cui huon gió nu n&m
a trong tang nhieu phOng,
xa kim vçrc dOng ngiro'i qua 1i;

2
+ Không sir dung diu hôa trung tam;
+ Trong phông each ly có thüng dmg cht thai, có nAp dy,mô bAng dp
chân, có lot tái âé dirng toàn bôcht thai, có dan nhn "CHAT THAI CO NGIJY
C CI[GA SARSCo\T 2";
+ Co th kt n6i internet di vo'i các thik bi di dng;
+ Co ding cu do than rihiét cá nhân trong phông;
+ Co cMi, cay lau nhà, gi lau, xô châu và dung djch khCr khun ho.c chat thy
ra thông thurng d ngiii each ly tix lam v sinh khü khuân phàng phOng cách ly
phài dugc v sinh khir khun hang ngày);
+ Co xô, châu dirng qun áo d ngoâi each ly tir ngâm do trong phông cách
ly, tang each ly bAng dung djch sat khun trii&c khi giit;
- Co nhà v sinh, nhà thm dung riêng, có dü dng cii v siuh cá nhân, xà
phông rCra tay, nrnc sch, dung djch sat khun tay;
- Co the bô trI bàn truc c1ra phOng each ly d cung cap suât An riêng,
uông và các nhu yêu phâm khác cho ngithi each ly.
No'i

- Lum..

TM. TO THAM DNH
(Kj, ghi hQ ten vàdóng dciii)

flC

Phu luc 7

TIEP TE TH1C AN, NHU YEU PHAM
1. D an dixçc cung c.p cho ngirài ctucc each ly phái có ngun gc rO rang,
dam bâo an toàn v sinh thtrcphm.
2. Cung c.p d an vao thyi gian c dinh trong ngày va dat ti bàn phia trmc
phOng cho ngi.thi dizçc each ly.
3. Den gi an, nglr&i cing nhà vâi nguicách ly dt thi.'rc an trén bthi tnrâc
cüa phOng cüa ngiii &roc cách ly (go cfra hoc gi din thoai thông báo cho
ngui duac each ly, không gp trrc tiêp ngui dirgc each ly).
4. D tiép t, nhu yu phm chuy&i cho ngrii each ly cüng dt trtxâc cra
phông. Tuyt dôi không chuyên do cüa nguài &rac cách ly ra ngoài, trong trithng
hçip de bit phái xin kiên nhân vién y M phii trách.

Phit Iuc 8

t'ON DE NGHJ TFEJIC HIN CACH LY T41 NTJA I N1I LUEJ TRU
H9 và ten ngui each ly:
S CMT/CCCD:

Diên thoai:

Dia chi uhà (s v thixe hen each ly tai nhà):
Xi, Phixà'ng

.. TP. Ba Näng..

. . qunThuyên

Bang th%r hin each ly tp trung ti:
Dja ehi:
Tirngày

dnngày:

L do each ly tp trung:
Xét nghim 1n th(i 1

Kt qua xét nghim

Xét nghim Mn thi.'r 2:.

Kt qua xét nghim

Xét nghim Mn thir 3

Kt qua xét nghim

Tôi vi& dcn nay, xin d xut quân 1 ca sâ each ly tp trung xern xét, to diu
kin lien h vâi chinh quyn dja phucrng d giã.i quyt ithu eâu chuyên each ly tai
nha cüa tôi. Tôi da thrc hin each ly tap trung
ngây; nay tôi xin dê xut
chuyn each ly tai nhà them
. . .ngay.
Tot xin cam kt thi.cc hin nghiêm tzc các bin pháp cách ly y té tçü n/ia ct t
• nhu'sau:
1. Chip hàrth. nghiôm quy djnh v each ly y t ti nhà. Cách ly dii so ngày
theo quy djnh. Tiêp tçlc thixc hin theo dôi src khOe tai nha saü khi kêt thi.'ic each ly
ytê theo quy dinh.
2. Tuyt d& không ra khOi phông ôách ly trong su6t thM gian each ly.
•
3. Thirc hin dy düquy djnh5K va các bin pháp 3hàng, chông djch b@ih
COV-19 theo huàng dan va khuyen cáo cüa Bô Y té. Cài dt va sir dçtng các
phân mêm khai báo y tê din tcr. Thuc hiên khai báo y th hang ngày và thông báo
cho can bQ yté khi Co biêu hin ho, st, dau rat hçng, khó th...
4. Ph&hcip vói can b y th d duqc lr mu xét nghim SARS-CoV-2 trong.
qua trInh each ly theo quy djnli.
Nu vi phrn cam k&, tôi xin hoãn toân chiu trách nhim. tnthc pháp luat và
den bi. các clii phi phát sinh do viêc tôi không tuân thu các quy dnh ye each ly y tê
ti nhà.
ngày.... tháng.... nám 202...
Ngu'ôi each ly

Dii din co quan y té

(kg, ghi h9 ten)

Dii din Co sO' each ly tp trung

(kg, ghi h9 ten)

(kg, ghi hç ten)

Phu1uc9

MAU BIEN BÀN BÀN GIAO NGU5I CACIT LY TU ca sO CACH LY
TAP TRTJNG VE CACTI LY T4J NHA
CQNG HOA XA HOI c1{[J NGIEIA VIET NAM
Dc 1p- Tij do- Hnh phiic

BIIEN BAN BÀN GIAO, TIE? NHAN NGU'OICACH LY Y TE
TAP TRUG YE TIIIIC mEN CACTI LY Tid NHA
Can. c1r Cong van
/BCD-SYT ngây . . . .7... .7202 1 cüa Ban Chi dao
phông, ch.ông djch COVID-. 19 thành ph Ba Nkg v vic ye vic triên khai
cách ly yté t?i nhà trên dja bàn thành pM;
Cäncr
Horn nay, ngày .....tháng.... nàm 20... ti
, dia
chi
.., thành phô Ba Näng; tiên
hânh bàn giao ngtxôi each y tap trung diü 07 ngày, có kt qua xét nghim PCR
ngày thi.ir 1, thir 4, thtr 7 am tInh vi SARS-CoV-2, c1i the theo danh sách dInh
kern.
I. THANH PHAN THAMDTJ'
1. Ben giao:
Co' s& each ly tp trung:
Djachi,
gOm2. Ben nhân:
ChInh quyn da phiro'ng
Gm:.
II. NOI DUNG BÀN GIAO:
Bàn giao nguè'i dang each ly tp trung d diu kiên chuyn each ly tJ nhà
(theo danh sách dInh kern) v dja phng tip tc each ly ti nhà dam bão theo
COng vAn
/BCD-SyT ngày .. . .7... ./2021 cUa Ban Chi dao phông, chông
djch COVID-19 thành phô Ba Nng v vic trin khai each ly y tê ti nhà trên
dja bàn thành phô.
Dti din chmnh quyén
clja phno'ng tip nhn.

Di din y t ti co' s&
cách ly tp trung

Di din ccr s0 each ly
ban giao

CONG HOA XA 1101 ChilI NGIIL& VIET NAM
Bc Ip — Tij do — hlanh phüc
Dà Nng, ngày tháng nám 2021
IWiEI sAcu NGIJ1I BANG cAcu

•Stt

HQ Va ten

Nãm
sinh

LV T4P TRUING DU f)IEU KIIN CmJYEN TIEP TUC CACH LY

Ch

°d
thoti

Ba cách ly tp trung
Tir ngày

Den ngày

Kt qua xét
nghiêm ngày 1,
ngày 4, ngày 7

TAT NBA
Ngurôi
each ly k3
xác nhn

PhuluclO
BANG THEO DOI SiYc KHOE NGU'I DIXçC CACH LV TI NHA
UY BAN NIIAN IJAN
ThônJT:
XUPhuOng•
BANG THEO DOI sc KflO NGUI DU'GC CAcTI LY T4J NBA
/NO'I LU'U TRU
NgàyMtducachzy.
7
./ ....
H9 và ten ngithi duyc cách ly:
S din thoi ngtr?ii dixçc each ly
H9 và ten ngtr?ii theo dOi:
S dien thoai d lien h khi có các triéu ch(ing nghi mc bnh:

Thiittr
ngày
theo dj

Sc khoë bInh
IC6 triu chthig aghi ng mc
thu*ng
Vng mt**
Ca.
Than nhiêt doI11h (St; ho; dau hçng; ht (KhOng có
(Nu vng
Ngay giám st
hoi - sO mOi; dau ngufri - mt triéu chO'ng bênh mt báo ngay
duQc*
nghi
mOi &n Inh; klio thO)
nghi agO) Nu ngo** cho Inh ao
N&i cO ghi rö
khôngcóghi
phii trách)
"BT"
S

Ngàyl

.../

/2021
/2021

Ngy 2
Ngày 3

.1

/2021

Ngày4

/

/2021

Ngay 5

/

/2021

Ngãy 6

.1......./2021

Ngy 7

/2021

Ngày

.1

/2021

Ngày

/2021

Ngày

/2021

Ngày

/2021

Ngày

/2021

Ngai

/2021

Ngày...

I

/2021

Gui c/ia: S: sdng, C: chth,

Gui ro n/iiêl do do dwp'c
**fkjfl/, &fu "X"..ni Co

C

S

C

S
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