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UBND THANH PHO DA NANG

BAN CIII DiO PHONG, CHONG
DICH COVID-19 THANH P116
S: ICJ /BCD-SYT
V/v diu chinh di&u kiên each ly y th tai
nhà ti Cong vn so 156/BCD-SYT
ngãy 27/10/202 1

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dic Ip - Tir do - Hnh phiic
Dà N&ig, ngày I Q thángjl nám 2021

KInh gcri: Các cc quan thành viên Ban Chi d.o phông chông djch
COVID- 19 thành phô Dà Nng;
Ngày 27/10/2021, Ban Chi 4o phông, cMng djch COVID-19 thành ph

Da Nàng (Ban Chi dao) dâ ban hành Cong van so 156/BCD-SYT ye vic triên
khai each ly ytê ti nhà trên dja bàn thành phô Dà Nng, thông nhât, hLróng dn
triên khai cách ly y tê ti nhà doi vói các tnring hçip thuc din cách ly ngay tr
khi phát hin trên toàn thành phô.
Can ct'r tInh hInh thixc t dch bnh và khã nàng dáp 1rng cong tác phông,
chng djch COVID-19 trên dja bàn, xét dé nghj cüa Si Y tê - Ca quan thu&ng
trrc Ban Clii do ti Ti trInh so 5475/TTr-SYT ngày 09/11/2021, Tru&ng ban
Ban Chi do có kiên chi dao nhu sau:
1. Thay the Miic 1 Phii liic 1, Cong van so 156IBCD-SYT ngày
27/10/2021 cüa Ban Chi do phàng, chông djch COVID- 19 thành phô Dà Näng,
cii the diêu kin bat buc ye co sâ 4t chat, trang thiêt bj thirc hin cách ly y tê ti
nhà nhir sau:
- Là nba & riêng lé; can h trong khu tp th, khu chung Cu dam bão din
tIch si:r dung tôi thiéu 15 m2 sàn1nguii'.
- Truâc cüa nhà có bin cánh báo nn dO, chi yang: "DjA DIEM CACH
LY Y TE PHONG, CHONG D!CH COVID-19"; Co thüng dan nhàn "CHAT
THAI CO NGUY CCI CHIA SARS-CoV-2" dê dirng trang phiic phOng h cá
nhân cüa nhân viên yté thai bO.
- Phái có phOng each ly riêng dành cho Fl dam bào:
+ Thông thoáng khI, hn ch các d dac 4t diing trong phOng; tách bit
vâi khu sinh hoat chung cOa gia dInh;
+ PhOng cu& cOng nu phOng nm & tang nhiu phOng, xa khu viic dOng
nguèfi qua lai;
+ Không duçic dung diu hOa trung tam, có th dung diu hOa riêng;
+ Nu nhà cO nhiu tang thI sir diing mt t.ng riêng bit d thirc hin each
ly y tê. Bô trI tang each ly là tang trén cOng cOa nha nhiêu tang. Nêu phOng tam,
nhà v sinh a ngoài phOng cách ly thI phâi cOng 1 tang. F 1 thirc hin each ly tai
tang nay và không tiêp xOc vói cáo tang khác trong gia dInh;
t
Vi d: Trong nhà có 04 ngix&i (tInh Ca cáe trtrng hqp thuc din each ly) thl phãi dam báo
din tich san si'r d%ing dé a, sinh hot cüa tat ca các t.ng tôi thiêu bang 4 x 15 = 60 m2. Nba co
din tich 30 m2, cO 2 tang, thI din tIch san sfr diing dê ô, sinh ho?t cUa tat cà cáe thng là 2 x
30=60m2
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+ Trong phàng each ly có thüng dçrng chat thai, có nap d.y, ma bng dp
chãn, có lot tüi dê drng toàn bchât thai, có dan nhän "CHAT THAI Co NGUY
Ca CHIJA SARS-CoV- 2";
+ Co th kt n& Internet di vâi các thi& bj di dng;
+ Khuyn khIch 1p camera d giám sat nguai each ly;
+ Co dicing cii do than nhit cá nhân trong phông;
+ Co chi, cay lau nhà, giê lau, xô ch.0 và dung djch khir khu.n hoc cht
tây tha thông thixang dê ngithi each ly tr lam v sinh khi'r khuân phOng (phông
cách ly phãi dixçic v sinh khi'r khuân hang ngay);
+ CO xô, chu dirng qu.n áo d ngithi each ly tr ngârn d trong phông each
ly, tang cách ly bang dung djch sat khuan truàc khi giit;
- Phài có nhà v sinh, nhà tm dung riêng, Co dü ding c11 v sinh cá nhan, xa
phông rCra tay, nuâc sch, dung djch sat khuân tay chIra It nhât 60% con.
- Phài trang bj d.y dü phuong tin phOng h cá nhan phông, chng lay thim
(1thu trang y tê, gang tay y tê, giày, kInh bão hO, quân, áo) dê nguài nhà si:r diing
khi bat buOc phãi tiêp xüc gân vOi ngui each ly.
- B tn bàn trithc cira phông each ly d cung c.p su.t an riêng, nuâe ung và
các nhu yeu phâm khác. cho nguai each ly. Nghiêm cam không due mang do
dung, vt ditng cUa ngirai each ly ra khOi khu vrc each ly.
2. Các nOi dimg khác tai Cong van s 156/BCD-SYT không thay di.
3. UBND các qun, huyn, xâ, phuang:
- TIch crc trin khai, h trçi, huOng dan, kim tra, giám sat vic thtrc hiên
each ly y tê ti nhà dôi vâi các truang hçip each ly; phôi hqp xir l, can thip y tê
theo quy djnh, không dê lay nhiêm chéo, büng phát djch ra cong dông.
- Thng cu&ng tuyên truyn, cung cp tài lieu d ngu?ii each ly, nguai chàm
soc, nguai cüng nhà than thu thxc hin nghiêm các bin pháp phông, eh6ng djch
COVID-19.
- Huàng dn nguii each ly và nguai sng cüng nhà khai báo va si'r diing hiu
qua phân mêm quãn l cách ly tai nhà.
4. sa Thông tin và Tmyn thông chü trI, ph6i hcp vai sa Y t, UBND cac
qun, huyn và các co quan, dcm vj lien quan tiêp tiic hu&ng dk các l%rc hrçrng
quãn l các tru&ng hp each ly ti nhà bang irng dng cong ngh thông tin; tôi uu
boa cong táe quãn 1, khai thác dt 1iu, tuyên truyên nâng cao nh.n thirc phông,
chông djch COVID- 19 trong qua trmnh each ly tai nhà.
N1n duc Cong van nay, các co quan, don vj, dja phuong khn trumig phi
h triên khai thrc hin; kjp thai báo cao, dê xuât xir l các khó khan, vuang mc
vuçit thâm quyên, dam bào hiu qua cOng tác phOng, chông djch1Ni n/:n:
- Nhu trên;
- Thi.rtmg truc Thành ñy (báo cáo);
- CT và cáo PCT UBND TP;
- Cáo c quan thành vin BCD;
- CVP, các PCVP;
- Cng thông tin din tir thành ph&
- Các don vj trirc thuc S Y tê;
- Ltru: VT, KGVX, SYT.
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