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QUYET D!NH
Quy dlnh tim thô'i các bin pháp "ThIch trng an toàn, Iinh hot, kiêm soát
hiu qua djch COVID-19" trên dja bàn thành phô Ba Näng
UY BAN NIIAN DAN THANH PHO A NANG
Can ci'r Lut T8 cht'rc chInh quyn c!japhzwng ngày 19 tháng 6 nàrn 2015,
Can th Lut sz'a ddi, bo sung mt s diu cüa Lut Ti chic Chmnh phi và
Luqt To chic chInh quyên dja phu'cxng ngày 22 tháng 11 nàm 2019;
Can cii' Nghj quylt sO' 128/NQ-cP ngày 11 tháng 10 nám 2021 cza C'hmnh
phü v ban hành quy djnh tgm th&i "ThIch i'rng an toàn, linh hoat, kiêrn soát hiêu
qua djch CO VID-19 ";
Cvàn ci Quyê't djnh s 4800/QD-BYT ngày 12 tháng 10 nàm 2021 cüa B V
tê ye vic ban hành Hiró'ng dan tgm th&i ye chuyên mOn y té thrc hin Nghj quyêt
so 128/NQ-cP,
Can cii' Nghj quyê't s 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 cza Ban Thw&ng v Thành
iy Dà Náng ye tang cu'&ng mç5t sO bin pháp cap bach phOng, chOng djch CO VID19 trên dja bàn thành phO Dà Nàng;
Can ci Nghj quyê't so 43/NQ-HDND ngày 12/8/202 1 cüa H7i dO'ng nhán dan
thành phO ye' nhiçm vy 6 tháng cuOi nàm 2021;
Can ci'c C'hi thf sá 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 cz'ia UBND thành phá v
thwc hin chi trwcng "ThIch l'rng an toàn, linh hoQt, kiêm soát hiu qua djch Covid19" trên dja bàn thànhphO Dà Náng trong tInh hInh hiçn nay,
Theo dé nghj cza Giáin dc S& V té' tgi TO' trinh s 5729/TTr-SYT ngày
21/11/2021.
QUYET DINH:
Piu 1. Quy djnh tm th?i các bin pháp "ThIch i'rng antoàn, linh hot, kim
soát hiu qua djch COVID-19" trén dja bàn thành phô Eà Nang vOi các ni dung
nhu sau:
1. Quy djnh dánh giá cp d djch trên dja bàn thành ph (cy tM tgi Phy lyc]
kern theo).
2. Quy djnh các bin pháp thIch llng an toàn, linh hot, kim soát hiêu qua
dich COVID- 19 ('cy the tgi Phy lyc 2 kern theo).
a) Diu kin chung tham gia hot dng khi áp diing bin pháp theo tirng cp
d djch trên phm vi toàn dja bàn thành phô (Phy lyc 2.1).
b) Các bin pháp hành chInE tuo'ng irng vói tirng cp d dch ('Phy lyc 2.2).
c) Các bin pháp y t tuang üng vói trng cp d djch (Phy lyc 2.3).
Biu 2. Hiu ltrc thi hành
1. Quyt dnh nay có hiu 1rc k tü ngày k.

2. Quyêt djnh nay thay the các quy dnh cUa UBND thành ph ti Cong van s
7009IUBND-KGVX ngày 15/10/202 1 ye vic tm thi áp ding mt so bin pháp
"Thich irng an toàn, linh ho.t, kiêm soát hiu qua djch COVID- 19" trên dja bàn
thành phô Dà Nang. Các ni dung quy djnh bin pháp hành chInh dê phôn.g,chông
djch COVID- 19 trên dja bàn thành phô Dà Näng trái vfri quy djnli ti Quyêt djnh
nay không con hiu 1xc thi hành.
3. Tip tc áp diing cp d djch dang thrc hin cho dn khi t chrc dánh
giá, cp nh.t, cong bô cap d djch mi theo quy djnh tai Quyêt dnh nay.
Diu 3. Ti chirc thirc hiên
1. Chánh Van phOng TJBND thành ph, Thi truOng các s&, ban, ngành thành
phô, Chü tjch TJIBND các qu.n, huyn, xà, phu0ng và các to chire, eá nliân có lien
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djith nay và dam bão các quan diem, nguyen
täc sau:
a) Thire hin nghiêm chi do cüa Chmnh phü, ThU tung Chuith phU, Ban Chi
dto Quc gia phOng, chông djch COVID-19, quy djnh, huâng dan cUa B Y tê. Vê
Ung dçing ma QR Ca nhân khai báo y tê hoic di chuyên ni dja, nguôi dan sU ding
irng diing Danang Smart City khi tham gia các hott dng ducic quy djnh ti Qti
dinh nay (hoäc ung dung 'PC-COVID" trong thcn gian ctên khi eó van ban ch
thirc Ban Chi do Quôc gia phOng, chông djch COVID-19 hoc cUa UBND thànYI:
ph).
b) Các ho?t dng kinh t - xà hi tuân thU quy dnh v huOng dn ph
chông djch COVID-19 cUa B Y tê.
c) Vie áp dng các bin pháp, hott dng kinh t - xã hi can cir trên c
dánh giá, diên biên tinh hInh djeh bnh.
d) Phát buy tInh chU dng cUa ngithi dan, doanh nghip và the coquan chUc
näng trong cong tác phOng, chOng djch COVID- 19 Va ph%lc hôi, phát triên kinh tê xã hi thành phô.
2. ThU truông các s&, ban, ngành thành ph, ChU tjch UBND the qu.n, huyn,
xà, phung can ci chfrc nàng, nhim vi dixqc phân công, khàri truong ban hành
huOng dn chi tiêt triên khai thçTc hin hiu qua Quyêt djnh nay tiCo quan, don vj,
linh vixc, da bàn phi trách; quan 19 và. tO chUc kiêm tra, giám sat, xfr 19 the vi
phm theo quy djnh.
3. S Y t chU tn, phi hp vOi các don vj lien quan, kjp thi tham muu
UBND thành phô xem xét, diêu chinh Quyêt djnh nay phU hp tinh h.Inh diên bién
thc tê cUa djch COV]ID-19 trên dja bàn thành phociiVai nhâi:
-NhffDiu3;
- VPCP, B Y tê (báo cáo);
- rulU, TT HDND TP(báo cáo);
- B Tir Inh QK 5 (phôi hcxp);
- Các UY Ban TYTU;
- CT va PCT IJBND TP;
- UBMTI'QVN TP;
- CVP và PCVP VP UBND TP;
- Các sO, ban, ngành, hôi, doan th;
- UBND các qun, huyn, phix&ng, xä;
- Li.ru: VT, SYT.

TM. UY BAN NHAN DAN
T. CHU TICH
CHU TICH

Phi hic 1
Dánh giá cp ct djch trên dja bàn thành ph
(Ban hânh kern theo Quyet djnh so 3T13/QD- UBND ngày 2S7háng 11 nârn 2021
cza Uy ban nhdn dan t/iànhphO Dà Náng)
i. xAc D!NH CAP DO DICH
1. Các tiêu chI dánh giá cp di djch
a) Tiêu chI 1: S ca m.c mói tji cong dng/100.000 ngithi/tun'.
b) Tiêu chI 2: T' 1 ngithi tr 18 tui tr& len duc tiêm It nht 01 1iu v&c
xin phông COVID-19 2
c) Tiêu chI 3: Dam bào khã nàng thu dung, diu trj cüa cci s khám bnh,
chtta bnh cáctuyên. Tiêu chI nay áp ding a cap thành phô, không phân bia cap
d djch, bao gôm:
- Thãnh ph có k hoach thit 1p Co s& thu dung, diu trj và k hoach bto
dam so giumg hôi sirc cap ciru (ICU) tai các Ca s& kharn bnh, chra bênh (bao
gôm Ca ytê tir nhân) san sang dáp i1mg tInh hInh djch & cap do 43•
- Các qun, huyn có kê hoach thit l.p tram y t hru dng, t cham soc
ngir&i nhim COVID- 19 tai cong dông và Co kê hoach cung cap ô xy y tê cho
các tram ytê xà, phu&ng4 dê dáp irng khi có djch xày ra.
d) Tiêu chI 4: Ti thiu 80% ngi.thi tü 50 tUM tr& len dirge tiêm dü 1iu
vàc xin phông COVID-19.
2. Dánh giá cp d djch ti thành ph Ba Nng
Can cr nguy ca lay nhim, nàng hrc dáp ing cüa h tMng y t dja
phi.rcing, dánh giá cap d dch trên dja ban thành phô Dà Näng dira trén cac tiêu
chI và yêu câu sau day:

70% ngithi tfr 18 tuôi trâ len
ducic tiêm j iTh 1
<70% ngixài tfr 18 tui tr& len
ducic tiêm it nhât 1 lieu

Mire!

Mfrc2

Mü'c3

Mfrc4

Cap 1

Cap 1

Cap 2

Cap 3

Cap 1

Cap 2

Cap 3

- Cp 1: Nguy cci thp (bInh thung mâi) tuang 1rng vói màu xanh,
- Cp 2: Nguy cci trung binh ti.rcmg iErng vói mâu yang.
- Cp 3: Nguy cci cao tucing i'rng vOi màu cam.
S ca mc mài ti cong dng/100.000 ngff&i/tun

(Ca

mc mài) duqc phan theo 04 mfrc dO tir thp dn

cao.
2

Dtrçc tinE là s6 ngirvi dugc tiêm chOng trên tang dan s6 cir trü trén dja bàn theo dO tuii x 100 (%)
UBND thanh ph phé duyt k hoach thit I.p co sè thu dung, diu tr COVID-19 và k hoch bão dams6
giuô'ng ICU ti các c sà khám bOth, chüa bOnh trén da bàn thành phéi (bao gôm cà y té tir nhân) theo quy dInE ti
Quyt djnh 411 1/QD-BYT ngày 26/8/2021 cia BOY tê vã Quyët djnh 2626/QD-BYT ngãy 28/5/202 1 cüa BOY
t; trong các k hoach phài xác dnh rO khã nang thu dung, diéu trj hiOn có và k6 hoch bô sung.
UBND các quân, huyn phé duyOt k hoach cung cAp ô xy y t ti các tram y tA xà, phuemg dA dáp irng
khi có djch xày ra; k hoch thiAt 1p trni y té kru dng theo Quyêt dlnh s6 4042/QD-BYT ngày 2 1/8/2021 cüa
BQ Y té và to chum soc nguxi nhiém COVID- 19 ti cQng dông theo Quyét dinE so 4349/QD-BYT ngay 10/9/2021
cüa BO Y tA; có phuong an thit 1p tram y té luu dng tai khu, cun cong nghiOp (két hcrp vài bO phn y th ti co sè
san xuAt kinh doanh); thrçic din tip, san sang dáp rng khi cAn thiét.
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-

C.p 4: Nguy ca rt cao ti.rang üng vâi màu do.

Trong do, Tiêu chI 1 duçic phân loai theo các quy mô sau:
Tiêu chI 1
S ca mc cong dngI100.000
dn/xâ, phuônWtuan
Tucngfrngtôngsôcamac
mOi toàn thàrth phô/tun
Ti.rang irng tong so ca mc
mâi toân thãnh ph&ngày

Mire 1

Mile 2

<20ca

20-<50ca

<232
ca
33ca

?150ca

232-<580
ca

Mirc 3
50 < 150
ca
580-<
1.740 ca

33-<83 ca

83-<249ca

~249ca

-

Mire 4

?1.740
ca

3. Biu chinh cp do dich
a) Nu không dt duqc Tiêu chI 3 thI kbông di.rçic giàm cp d djch.
b) Nu không dat thrqc Tiêu chI 4 thI phãi tang len 1 d.p d djch (tth khi
dja bàn dang có djch O cap a 4 hoc không có ca mac).
4. To chile dánh giá và xác djnh cp d dlch
4.1. Nguyen tc thiyc hin
a) Ctp ct djch ducc dánh giá và cong b trén quy mO xã, phuing hoàc
nhO han (khu vtrc, khu phô, tO, thôn, xóm...).
b) Tn sut dánh giá: Dánh giá hang ngày d kjp thvi áp diing các bin
pháp y tê, bin pháp hành chInh (chi tiêt tgi Phy 1ic 2.2, Phy lyc 2.3,) phOng,
chng djch COVID-19 theo tmg cap d djch.
c) Các qun, huyn CO các xã, phuing có cp d djch khác nhau thI ap
dçing các bin pháp phông, chông djch tucmg irng mt each dc lap, không phu
thuc vào cap d djch cüa các xa, phiing con 'ai.
d) Trong trung hçp dc bit hoc cn thit lien quan dn boat dng và
các bin pháp hành chmnh (hoat dng ccia các tnr?mg hçrp tiêm dü lieu, chua tiém
dü lieu vàc xin,...), UBND qun, huyn, xã, phumg can cir tInh hInh thirc té chü
dng quyêt djnh, cho phép hoat dng nlurng phâi dam bào các bin pháp an
toàn, linli. hoat, phOng, chông djch COVID-19.
ci) Ap dçing Tiêu chI 1 trOn quy mO qun, huyn (tInh trên dan s qu.n,
,
huyn) và quy mO thành phô (tInh trên dan sO thành phô) dê dánh giá cap d
djch theo các mirc 1, mirc 2, mirc 3, mirc 4; nhàm kjp thOi xem xét, quyêt djnh
chuyên cap d djch tuang irng theo quy mô qun, huyn và toàn thành phO.
e) TruOng hcrp Co x, phtthng, qun, huyn hoc thành phé E)à Nng có
cap d djch vuçit qua cap ci thI UBND thành phô Dà Nng quyêt djnh các
bin phap phOng, chông djch COVID-19 phü hcp, có the cao han, manE han các
bin pháp quy djnh tai Quyêt djnh nay, drng hoc han ché mt so hoat dng;
tang cuO'ng xét nghim tam soát trén din rng.
4.2. Thm quyên cong bô va chuyn di cap d djch
a) UBND thành pM cong M chuyn di cp d djch toàn thânh phé và
toàn qun, huyn trên ca s tham mru cüa S Y té.
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b) UBND qun, huyn cong bé cp d djch cña cAp xâ, phi.r?mg vâ duâi
cap xã, phu&ng (trên cci s thông nhât cña Si Y tê).
c) Trong tru&ng hçTp thay di cAp d djch:
- Hoàn thânh vic áp dicing các bin pháp hành chInh theo cAp d djch cp
nht trong vông 48 giè' kê tr khi cong bô cap d djch.
-Trueing hqp cAp bach UBND thành ph& UBND qun, huyn quy& dnh
theo thâm quyên.
4.3. To chile dánh giá và xác djnh cAp d djch
a) Tnring hçrp tang cAp d djch: Dánh giá cAp d djch hAng ngày, sir diing
s 1iu trong vông 7 ngày tInh tü ngày danE giá dé quyêt djnh tng cap dO djch
và phài gii cap dO dlch vüa tang tôi thiêu 07 ngày mi xem xét giàm cap dO
djch, trumg hcTp dc bit do LJBNID thành phô quyêt djnh. Vi dii: Dáith giá cap
dO djch ngày 20/1,1/2021 thI sir dçing so 1iu tü ngày 23/11 — 29/11/2021 de
quyêt djnh tang cap d djch và giii cap dO djch vera tang tOi thiêu den ngày
06/12/2021.
b) Trung hqp giàm cAp dO djch: Dánh giá cAp dO dch hAng ngày, sir
diing so 1iu trong vông 14 ngày tInE tir ngày dánh giá dê quyêt djnh giãm cap
dO dch. VI dii: DanE giá cap dO djch ngây 29/11/2021 thI sü dng so 1iu tir
ngày 16/11 — 29/11/2021 dé quyêt djnh giãm cap dO djch.
c) Quy trInh to chirc dánh giá và cong b cAp dO djch
Bir& 1: UBNID xâ, phtthng hAng ngãy phi hccp vi ngành y t dánh giá
Tiêu chI 1, Tiêu chI 2, Tiêu chI 4; tInh trng Oxy y té, kê hoach thiêt 1p tram y té
Kru dng và to chäm soc ngthi nhiêm COVID- 19 ti cong dông.
Buc 2: Can cir vào tInh hInh thirc tê, yut nguy Ca, bàn d djch t,
UBND xà, phixmg xem xét, quyêt djnh, báo cáo, dê xuât tang hoäc giãrn cap do
djch cüa xã., phuông, khu vixc giri ye UBND qun, huyn khi có thay doi ye cap
dO phông, chong djch trên dja bàn.
Buâc 3: UBND qun, huyn xem xét, phi hçip vói S& Y th d xem xét,
quyêt djnh cong bô cap dO djch và các bin pháp hành chInh tuclng img cüa cap
xã, phumg và duói cap xã, phuàng, báo cáo UBND thânh phô vâ g1ri S& Y té,
SO' Thông tin và Truyên thông dê cp nht cap dO djch. Phân hôi vOi UBND xã,
phuO'ng ho.c hoân thành vic cOng bô cap dO djch cüa xà, phuing, khu virc
trong vông 24 giô kê tr khi nhan duçic báo cáo ci:ia UBND xà, phuông.
Tn.thng hcip cong b cAp dO dch toàn thành pM hoc toàn qun, huyén,
SO' Y tê can cü tInh hmnh djch bnh và các tiêu chi dánh giá cap dO djch, phOi
h'p vói UBND các qun, huyn Va các cci quan, don vl lien quan tham miru
UBND thành phO cOng hO cap dO djch toàn thãnh phô hoc toàn qun, huyn.
BuO'c 4: SO' Thông tin và Truyn thOng, Cng thông tin diOn tO' thành pM
cp nhat cap dO djch ti các dja bàn và vüng cách ly y tê (phong tóa) thành phô
DàNng Va các bin pháp ap dng tuang O'ng trên Cong thông tin din tO' thành
phô Dà Näng vào thi'r Hai hang tuân và khi có thay dôi cap dO djch cüa các xâ,
phumg.
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d) Di vói 1n cong b cp dO dch du tiên k tr ngày Quy& djnh nay có
hiêu luc:
- UBND cac xâ, phuông cAn cir Ph Fçic 1 Quyt dinE nay, hoân thAnh
vic dánh giá cap d dch, báo cáo UBND các qun, huyn dê phôi hçip vOi Sâ
Y t xem xét, tx do quyêt dnh cong bô cap dO dch cña xA, phuOng, khu vuc
trong ngáy 29/11/2021.
- UBND các qun, huyn thông báo vói S Y t, Si Thông tin và Truyn
thông, Cong thông tin din ti'r thành phô dé thông báo cap dO djch cp that cüa
các da phiwng trong ngày 29/11/2021.
- UBND cac qun, huyn chi do hoàn thành vic áp diing các bin pháp
hành chInE theo cap dO djeh cp nht cüa các xA, phung, khu vrc trong vông
48 gi kê tir khi cong bô cap dO djch—

Phu lyc 2
CAC BIN PHAP THICH NG AN TOAN, LINH HOLT,
KIEM SOAT HIU QUA D!CH COVID-19
(Ban hành kern t/ieo Quyé't djnh so 31QD- UBND ngày tháng 11 nám 2021
cia Uy ban nhán dan thành phô Dà Náng,)
Phi liic 2.1
Quy djnh chung ye diêu kin tham gia hot dng khi áp dting bin pháp
theo tfrng cap d djch trên phm vi toàn dja bàn thành phô
1. Yêu cu chung
a) jJôi vói ngtth'i dan
- Thixc hin nghiêm quy djnh 5K (Khâu trang - Khü khuân - Khoâng cách
- Không tp trung - Khai báo y tê).
- Co m QR cá. nhân khai báo y t hoc di chuyn ni dja n và thu&ng
xuyên sü d1ing ma QR cá nhân dê khai báo y tê thu&ng xuyêfl Va khi den co s
lam vic, hçc tp và sir dicing các djch vi - thuang mai (hiu lirc ma QR có the
sir ding It nhât trong vông 72 gi).
- Khi có triu chirng nghi mc COVID- 19 (ho, st, dau h9ng, mat vj giác,
klthu giác...) không tçr di mua thuôc chUa bnh, den co s& khám ma phâi báo
Ca sâ yt nai gân nhât dê drcic phân luông, khárn sang l9c.
- Tiêin v.c xin phông COVID-19 theo hucng dn cüa Co quan có thrn
quyên.
b) Di vói cr quail, don vj, to chü'c, các si kin tp trung dông ngu'&i
- Phài có phuong ánIk hoach hoat dng thIch 1rng an toàn, linh hot, kirn
soát hiu qua djch COVID- 19 trong tirng lTnh virc theo huOng dan cia B Y tê,
Ban Chi dao Quôc gia phông, chông djch COVTD-19 và các B, ngành Trung
uong; chju trách nhim triên khai các bin pháp darn bâo phông, chông djch
COVID-19.
- Phäi có thit bj quét ma QR cá nhân dê kiêm soát, quán 1 nguii vàolra
co si lam vic, h9c tp và si:r dng các djch viii - thuong mii.
c) Vic di 1i gifra các vüng trong thành phô
- Ngzthi dan tii' vIrng xanh ('cá'p dc5 1,), vimg yang (c4p dç5 2,): Không han
ch di 1a Tuy nhiên, không duqc di den vüng do (cap d 4), khu vrc phong tOa
y t (trr các trithng hçip dc bit theo quy djnh dôi vci vüng dO và phãi duqc
chInE quyên dja phiang vOng dO chap thu.n).
- Ngithi dan tic viing cam (cá'p d5 3):
-I- Khi di dn vüng xanh, vüng yang, ving cam phãi cO ching nh.n tiêrn
dü lieu vac xin ngxa COVID- 19 hotc CO giây chrng nhn d diêu trj khOi bnh
COVID-19 không qua 06 tháng. Co quan, don vi, to chüc, doanh nghiêp, dja
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phumg có nguô'i den tr vüng cam chu trách nhim kiêm tra các diêu kin ye an
toàn phông, chông djch.
+ Không duqc di dn ving do, khu virc phong tOa y t (tth các tnthng h9p
d.c bit theo quy dnh dOi vi vtlng dO và phài dtrgc chInh quyên dja phucmg
vüng dO chap thun).
- Dó'i vó'i vuing do: Ngithi dan a tt Ca các viing không thrçic ralvào vOng
dO, trr các tru&ng hçp dc bit sau:
+ Cp ciru bnh nhân, chuyn bnh b.ng xc cüu thuong.
+ Cong tác ciiru hOa, thiên tai, phOng chng dich.
+ Khám bnh, chüa bnh, tang 1.
-h Xe dua ruóc cong nhân, nguai lao dng du'gc di ngang qua, khOng ducc
phép drng, d trong viing dO.
-h Hot dng nhà may, eq s& san xu.t, cong truOng, cong trInh giao thông,
xây d%mg; ngân hàn.g, kho bac, các co' s& kinh doanh djch v11 tnrc tiêp lien quan
den hoat dng ngãn hang và bô trg doanh nghip (nhu: Cong chirng, luat su,
däng kiêm, däng k giao dch. báo dam,...), bixu chInh, viên thông, dch vi hO trçl
4n chuyên, xuât, nhp khâu hang hóa, cung cap các hang hóa thiêt yeu, nguyen
vat 1iu ph'iic vi san xuãt, van chuyenhàng nông san, thiiy san: Phâi có phuo'ng
an dam báo phOng, chông djch, có giây xác nhan ciia cci quan, do'n vj cung cap
hang hóa, giây chiing nh.n tiêm dii lieu vàc xin ngra COVID-19 hoc cO giây
chirng nhan di diêu trj khOi bnh COVID-19 khOng qua 06 tháng.
d) Vic di chuyên ra/vào thành phô Ba Nng
Ap diing các bin pháp phOng, chng dlch COVID- 19 theo quy djnh hin
hãnh ciia thành phô Dà Nngt.-

Flu itic 2.2
Các bin pháp hành chInh tirong irng vol tñ'ng cap d) dc1i trên d!a ban thanh phô Ba Niig
1. D& vài t chi'ic, ca quan, doanh nghip
Biénpháp

Cp 1

T 1 ca mc cOng dong/100.000 dn/tuân

<20 ca

Tiwng irng ca mac chuiig ton TP.Dà Nang/tuan

<232
ca
33 ca

Trnmg üng ca mc chung toân TP.Dà Nng/ngay
1. T chUc ho.t dQng tp trung trong nha, ngoài trôri dam báo cáo bin
pháp phông, ch6ng djch
Can th hwo'ng dn B Y ti d diu chin/i cho phi' hçip.
* Trong nhà: Tp trung không qua 40 nguii. Tru?ing hçip 100% ngirii
tham gia dã thrqc tiêm dii lieu vc xin hoc dä khôi bnh COVID-19
trong vông 6 tháng thI tap trung không qua 120 ngu?ii, ngoài tthi: tap
trung không qua 300 nguri t?i cling 1 thyi dim. To chirc dam tang,
dam tic, sr kin gia dInh: Tip trung không qua 30 ngtthi cling môt
thri dim.
** Trong nhà: Tp trung không qua 20 nguôi, ngoài tr&i; tap trung
Không han
không qua 50 ngithi tai cling 1 thii dim, 100% ngtrñ tham gia dä chë sO nguii
duçic tiêm dii lieu vc xin hoc dã khOi bnh COVID-19 trong vông 6
tháng. T chiic dam tang, dam tic, six kin gia dlnh: Tap trung không
qua 10 nguôi cling mOt th?ii dim.
Trong nhà: Tp trung khOng qua 10 ngix?ii, ngoài tr&i: tp trung
không qua 30 ngix?ii tai cling 1 thii dim, 100% nguii tham gia dä
ducic tiêm dii 1iu vc xin hoãc dà khOi bnh COVID-19 trong vOng 6
tháng. Ngithi thain gia có két qua xét nghim am tInh COVID- 19
trong 72 gi& T chCrc dam tang, dam tic, sir kin gia dInh: Tap trung
không qua 5 nguôi cling mOt th&i dim.
2. Vn tái hãnh khách cong cOng thring bQ, dixng thiiy nOi dja, hang
hái, hang không, du&ng st dam bão phông, ch6ng djch COVID- 19
bat dOng
Theo quy djnh, hzthng dan cia B Giao thông vn tái

Cp 2
20 -<50 ca

232

-

< 580

ca

33 -< 83 ca

Hn chê, CO
dieu

Cp 3

Cap 4

50- <150 ca

~ 150 ca

580

-

< 1.740

ca

83 -< 249 ca

? 1.740 ca
249 ca

Không t
Không to
chirclHn ch, CO chiic/Hn ch, CO
diu kiên
diu kiên***

Hott dOng/ Không bat dng/ Không hoat dOng/
Hoat dOng có
Hoat dOng h?n
Hoat dung han
diêu kin*
ch, Co diu
ché, cO diu
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* Ngix&i lam vic vn tài qua li gita các dja phuang cp d 3, cftp d
4 phài có kêt qua xét nghiêm am tInh COVID-19 trong 72 gi?i.
Ngrñ tham gia dä duçcc tiêm dU 1iu vc xiii ho5c ct khOi
bnh COVID-19 trong vöng 6 tháng.
Nguài tham gia cO kêt qua x& nghiem am tInh COVID-19 trong
72 gi&
3. Luu thông, vn chuyn hang hóa ni tinh hoc lien tinh
Theo quy d/nh, hwóg dn cüa B5 Giao thông vn tái
* Hoat dông không qua 50% s chuyn theo imi hrçrng và không qua
50% s6 luqng ngu?Yi Va phuang tin cUa don vj.
Hoat dng không qua 20% s6 chuyn theo kin luçmg và không Hot dng
qua 20% s6 hrqng ngithi và phrnmg tin cüa dmi vj. Ngi.rii tham gia
d duçcc tiêm do lieu väc xiii hoäc dA khOi bnh COVID- 19 trong vông
6 thng
* * * Ngithi tham gia có kt qu xét nghim am tInh COVID- 19 trong
72 gii.
4. Hot dung xuAt thp cãnh, qua cãnh cOa nguii, tàu thuyn, hang
hOa qua các ci'ra kh.0 cãng
Theo hithng dn cOa B Chi huy B di Biên phong, Cãng vi Hang
hãi dua trên hiràng dn cOa các ca quan Trung irang
Hoat dng
*1* * Ngtthi tham gia dA dirccc tiêm dO 1iu VäC xin hoäc dä khOi bnh
COVTD-19 trong vông 6 tháng.
* * Ngu?ii tham gia có kt qua xét nghim am tInh COVID- 19 trong 72
gi1.
5. S xut, kinh doanh, djch vu
Dam báo quy djnh vphông chô'ng djch COVID-19 cüa Bô Yti
Hoat dng*
k hoach, phuxng an và chju trách nhim triên khai CáC bin pháp
dam bão phông, chong djch COVIED-19; dam bâo thi& bj quét ma QR
5.1 Co sô san xut, kinh doanli, doanh nghip, khw'cym cOng boat dng
nghip, khu ch1xut, khu Cong ngh cao, khu cOng ngh thông tin
Ap diing
(1) Dam bâo phông, chng djch COVID-19.

ki n**

Hott d ng*

Hott dng * '

kien***

I-Iot

ng

*

Hoat ctng

bat dng *

Không hoat dung
/ Hoat dng hn
chê, CO diu kin
**

Hott dng*

Hott d ng*

Hott ctng*

Hoat dng

Hoat dOng

Hoat dng

Ap diing

Ap diing

Ap d1ing
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(2) Dinh kjr dánh giá nguy ca lay nhim CO\TID-19 tai cci s6 san xut
kinhdoanh.

Ap diing
(ltun/lân)

Ap dijng
(ltunIlân)

Ap dimg
(ltun/1n)

Ap dung
(ltunhln)

(3) Co k hoach phông, ch6ng djch và phtrcmg an xir l khi có trithng
hqp mc bnh COVJ])-19, báo cáo UBND qun, huyn phê duyt.

Ap dung

Ap dung

Ap dung

Ap dung

(4) Dánh giá nguy cc lay nhim va dánh giá mrc d an toàn len Bàn
d chung s6ng an toàn vâi COVID-19 tai nci lam vic và k) tüc xá
cho ngthi lao dung

Ap dung
(1 tuln/ 1n)

Ap diing
(1 tuAn! 1n)

Ap dng
(1 tun/ lan)

Ap dung
(1 tun/ lAn)

Không áp dung Xem xét ãp dung

Ap dung

(5) T6 chirc phirnng an "ba tai ch" và "met cung dithng hai dim dn"

Không áp
diing

(6) Tv t chüc xët nghim SARS-CoV-2 cho ngui lao dng'

Ap diing

Ap dung

Ap dung

Ap ding

(7) Co b phn y t tai c1 s& san xut kinh doanh theo quy djnh, thirc
hin cong tác phong, chng dch và khãm chfa bnh thông thu?ing
khác theo quy djrth. Can bO/bO phan y té tai Ca si san xut kinh doanh
xác nhn kt qua tr xét nghim khang nguyen nhanh, báo cáo và ph6i
hçp y t& da phtrcmg xir tn khi có tnr?mg hçp mc tai non lam vic.
(Dói vol các cci sà san xuót khong bó irl dzzcic ngwOi lam cong tác y tl
hoác lthOng thành 42p du-qc b phn y tê thI phái 1g hQp dông vOi cci sà
khám, chia bnh di näng lc di cung cá'p dz s6 lwcing ngwOi lam cOng
tdc y ti, có mit 14p thai ti cci sO khi xáy ra trwOng hpp khámn cop theo
quy djnh tqi Khoán 5, Diu 37, Nghj cl/nh sd 39/2016/ND-CP)

Ap dung

Ap dung

Ap ding

Ap dung

1 Thtic hiên theo Cong van s6 737511JBND-SYT ngày 02/11/2021 cüa UBND thành ph v vic hu&ng dn tm thai cong tác xét nghim SARSCoV-2 phông, chông djch COVID-19 tai cci s& san xuât, kinh doanh. Báo cáo kêt quA x& nghim cho Trung thin y té qun, huyn dóng trên dia bàn (sau
khi kêt thüc ngày xét nghim va ngay sau khi có triImg hçip dtrcmg tinh vâi SARS-CoV-2). Nêu tr to .chIrc xét nghirn bang test nhanh kháng nguyen (dä
diicsc cp so dang k3 km hàtth hoac cap giây phêp nhp khâu cüa B Y té) thI phái dxqc hxâng dn cüa Trung tam kiêm soát bnh tt hoc Trung tam yté
qun, huyn dóng trên da bàn. Con s& san xuât, kinh doanh tir chu trách nhim ye chat hxçing test nhanh kháng nguyen, quy tnInh Va xác nhn kôt qua xét
nghim. Ban Quàn 1 KCNC và các KCN, UBND các qun, huyn, Trung tam y qun, huyn dóng trén dja bàn chju trách nhim kim tra, giám sat vic
thvc liin Va tiên hành xfr l ngay khi nhn ducic báo cáo k8t qua có tnr?mg hcip duang tInh vài SARS-CoV-2.
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5.2. Co sâ san xut, don v thi cong cãc dir an, cong trinh giao thông,
xây dirng
Ngithi tham gia dã thrcrc tiêrn dü 1iu vtic xin hoäc d khOi bênh
Boat dong*
COVID-19 trong vong 6 thang.
** Ngri tham gia cO kêt qua xét nghim am tInh COVID-19 trong 72
gi
5.3. Co s kinh doanh dch vii bao gôm trung tam thuong mai, siêu thi,
cüa hang tin Ich, chçi dâu môi trr các Co S& quy dinh tai Diem 5.4, 5.5
Tt to chi'rcxét nghim SARS-Co V-2 cho ngu'ài lao d5ng và dOrn báo
quy djnh ye phông chOng djch COVID-19 cia Bô V tê, các b5, ngành
lien quan
** Phiic vi tôi da 20 ngui cmg mt thai diem; dam báo giân each 02
Hoat dng
met gifla ngi.thi v6i ngithi.
Phc vt tôi da 10 ngiri cüng mt thai diem; dam bão giän each
02 met gifta ngiri v6i ngui.
Ngirii tham gia d dir?c tiëm dü lieu vãc xin hoc dã khôi
brih COVID- 19 trong vông 6 tháng.
Ngthi tham gia cO kêt qua xét nghim am tInh COVID-19 trong
72 giä.
5.4. Nba hang/quán an, chq truyên thông
Dam báo quy djnh ye phông chông djchCOVID-]9 cia B Ytê.
*1 ** Chiduc phép ban hang mang ye, không phctc v tai ch& ChçT
truyên thông bô trI luãn phiên tôi da 50% so lurcmg gian hàng/quây
hang; có vách ngan giüa ngthi ban, ngii mua và th?c hin day dñ
các bin pháp phOng, chong dch theo huràng dn cia Bô Y t tai Cong
van so 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021. Ngur&i tham gia dã duçrc tiêm Boat dng
dU lieu väc xin hoc dä khOi bnh COVID-19 trong vOng 6 tháng.
* Nhà hang, quán an không thrçc ttp trung qua 20 ngithi citing mt
thai dim
* * Nhà hang, quán an không dirge phiic vii qua 10 nguthi cüng int
thi diem. NgurOi tham gia cO kêt qua xét nghiêm am tInh COVID- 19
trong 72 gi.

Hoatdong*

Boat dong**

Hoatdong**

Boat d ng*

Hot dng**

Boat d ng***

Boat dng

Hoat dng

Hoat d ng *
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5.5. Cor st kinh doanh các djch vi có nguy cor lay nhim cao nhtr vU
tnthng, karaoke, mat xa, spa, quán bar, internet, trO chcci diên tCr, lam
dp, lam tOe, casino hoc eác co' s& khác diu chinh quy mô c&p thành
phô và do TJBND thánh pM quyt djnh tay theo tInh hinh diên bién
cüa djch.
Chü Ca s& chju trách thim dam bâo dung các quy djnh v phông,
cMng djch.
Nguôi tham gia dA dtrçc tiêm dO 1iu vc xin hoc d khOi bnh Hoat dOng
COVID-19.
* Ca sâ djch vi ct toe, gi du phic vti không qua 05 ng1x1i cOng mt
thai dim
* * Ca sO djch vii ct tOc, gi tu phijc vi không qua 03 ngu?ii cOng
mt th&i dim. Ngui tharn gia co kt qua xët nghim am tInh
COVJD-19 trong 72 gi?.
5.6. Hoit dng ban hang rong, ye s6 dao,
*1* * Tuãn thO quy dinh 5K.
4c*
Nguii tham gia d dtrçc tiêm dO liu vc xin hoc dã khOi bnh Hoat dông
COVID-19 trong vOng 6 tháng.
5.7. Dan vi thi cong các d%r an, cong trinh giao thông, xây drng, thOy
iQi
Dam báo cácyeu cdu vphóng, chng dfch COVID-19 theo quy dnh
cza Bó Xdy c4rng, Sá Xáy dng và các B5, ngành, s6, ngành lien quan
/* Ngtthi tham gia d duqc tim dO lieu vAc xin hoc d khOi bnh Hot dng
COVID-19 trong vOng 6 tháng.
* * Ngithi tham gia eo kt qua xét nghim am tInh COVID- 19 trong 72

Ngfrng hott Ngirng hoat dng/
dng/ Hoat
Hoat dng hn Ngrng hoat dng
chê**
dOng h?n ch*

Hoat dng/
Hoat dng CO

NgOng hott
dng1Hot dng NgOng hoat dng
có diêu j**

Hott dng

Hott d ng*

Hoat d ng**

Hott dng

Hoot d ng*

I-bat 15ng**

gitY.

5.8. Hoat dôngkhai tháe thOy san d& vài nguri dan vã tan thuyn
(trong thành pho)
Dam báo các yeu ccu v phdng, chng dich COVID-19 theo quy dfnh
136 Nông nghiêp và Phát triën nông thôn, S& Nông nghip và Phdt
trin nông thô và các B5, ngành, th, ngành lien quan

Hoat dOng
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*1* * Ngir?yi tham gia cia drnc tiêm dü 1iu vc xin hoc cia khói bênh
COV1D-19 trong vông 6 tháng.
* * Ngtthi tham gia có kt qua xét nghim am tInli COVID- 19 trong 72
gi&.
5.9. Hot dng b6c dö san phm cüatàu thuyn ngoài thành ph
Dam báo các yêu câu v phông, chóng dich COVJD-19 theo quy dlnh
Bô Nông nghiep va Phdt trk4n nông thôn, Sã Nong nghip và Phát
trin nóng thôn và các Bç3, ngành, sd, ngành lien quan
Ngithi tham gia cia thrçic tiêm âü 1iu vc xin hoc cia khöi bnh I-1ottdng
COVID-19 trong vông 6 tháng.
** Nguii tham gia có kt qua xét nghim am tIrih COVID-19 trong 72
gii.
6. float dng giáo dic, dào to true tip
UBND thành ph quy& ctjnh tüy theo tInh hInh din bin cüa djch.
Dam bâ.o phông, chông djch COVID-19 theo hixàng dn cüa B Giáo
due và Dào tao, BO Y tê, Si Giáo dic và Dào tao.
** Kt hçp hoc tWc tuyn và trirc tip; ngu&i tham gia dñ diu kin
Hottdng
tiêm phông theo quy dinh cia duiçic tiêm it nhât 01 1iu vc xin hoäc
khôi bnh COVTD-19.
Kt hçip hQc trijc tuyn và trtrc tip. Ngui tham gia di'i diu kin
tiêm phông cia chrçic tiôm di'i 1iu vc xin hoac cia khói bnh COVID19 trong vông 6 tháng.
7. Hott dng co quan, cong s&
Co k& hoach va chju trách nhim trin khai cáo bin pháp dam Mo
phông, ch6ng djch COVID-19
/' Giãm s6 hrqng ngu&i lam vic. Thu tnthng ca quan, don vi ehju
trách nhim b6 trI so ngu&i lam vic dam bâo gian each, phOng, chóng Hoat dOng
dich và darn bão yêu câu cong vic; tang cu&ng lam vic trtrc tuyên.
Ngthi tham gia cia duçic tiôm dii liu vac xin ho.c cia khOi bnh
COVID- 19 trong vOng 6 tháng.
co yêu cAu xét nghim?
8. Các cci sr ton giáo, tIn nguOng, th tir
* Co k hoach va chiu trách nhim trin khai cáo bin pháp dam bâo Hoat d ng*

Hoatdng

Hoatdng*

float dng**

Hoat dnW
Hotdnghn
chê**

Hoat dOng h?n
chê***

Khônghotdong

Hoat dng

bat dng h?n
ch*

Không hoat
dôngtHoat dng
han chê**

float
dQng*IHot

boat dng hn
chê**

Khônghotdong
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phOng, chng djch COVID- 19 theo hnâng dn cüa Bô Ni vii, Si Ni
vu.
* Tp trung không qua 40 ngui, truOng hgp 100% ngui tham gia d
duyc tiôm dü 1iu vàe xin hoàc dà khöi bnh COVID- 19 trong vông 6
tháng thI tap trung không qua 120 ngixi, ngoài tthi tp trung không
qua 300 ngthi tii cüng 1 thai dim.
* * Trong nhà: tp trung không qua 20 ngithi; ngoài tthi: tp trung
không qua 50 nguôi tai cüng 1 th?yi dim, 100% ngu&i tharn gia dä
&rqc tiêm dü lieu vc xin hoc dã khói bnh COVID-19 trong vOng 6
tháng.
9. Các doanh nghip 1u hàrth, vtn chuyn khách du ljch, t chi'rc/cã
nhân quãn 1 khu, diem, CQ sâ hru trü du ljch và kinh doanh djch vii du
ljch (sau dày gpi là co s& kinh doanh du ljch);
Thrc hin các bin pháp phông, chó'ng dich theo quy dfnh cia Bó Y t
Htcáng dán so' 3862 /HD-B VHTTDL ngày 18/10/2021 cia Bó Van
hOa, The thao và Du ljch và các quy djnh hin hành.
Ngithi tharn gia dä duçc tiêm dü liu vàc xin hoc dà khói bnh
COVTD-19 trong vOng 6 tháng.
** Ngithi tharn gia có kt qua xét nghim am tInh COVID-19 trong 72
giO.

dng hmn chê* *

Không hoat
dong/Hoat dng
han chê**

Hoat dng

Hoat dng

Hoat dng han
ch*

Ap dicing

Ap ding

Ap dicing

Ap diing

Ap diing

Ap diing

Ap ding

Ap d11ng

10. TiJ'ng diing Cong ngh thông tin
10.1. C.p nhat thông tin v tiCm chung vc xin, kt qua xét nghitm
COVID-19, kêt qua diu trj COVID-19
10.2. Quàn 1 thông tin ngthi vào/ra da dim cOng cong, sfr ding
phixcrng lien giao thông cong cOng. cac dia dim san xut, kinh doanh,
six kin dOng ngixii btng ma QR.
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2. Dfli voi các hoat dng van hóa — th thao — du Ijch
Binphap
1.Hot dng van hóa phc vii nhiôm vu chmnli tr; hoat dông trin 1am;
to chirc ngày k' nim, ngày thinh 1p, ngäy truyên thong, ngày huâng
rng
* Trong nhà: Tp trung không qua 40 ngithi. Tnthng hçp 100% nguxi
tham gia dã duqc tiêm dü 1iu vc xin hoác d khói beth COVID-19
trong vông 6 tháng thI tp trung không qua 120 ngrñ, ngoai tr&i: tp
trung không qua 300 nguii tai cUng 1 thii diem.
Trong nhà: Tp tnmg không qua 20 ngi.rxi, ngoài tthi: tp trung
không qua 50 nguôi tai cüng 1 thri diem, 100% ngithi tham gia d
dtrqc tiêm dü lieu vAc xin hoàc da khói bnh COVID-19 trong vông 6
tháng.
Trong nhà: Tp trung không qua io nglr&i, ngoâi tthi: tap frung
không qua 30 ngirri tai cUng 1 thai diem, 100% ngtthi tham gia da
duçic tiêm dU lieu vc xin hoc dä khôi bnh COVID-19 trong vông 6
tháng. Nguài tham gia cO kêt qua xét nghim am tInh COVID-19 trong
72 gi.
H?n chê thành phãn tham dir den tü các dja phiwng khác.
2. Boat dng 1 hi
Giâm quy mO, diêu chinh hInh thirc, thvi gian to chrc lé hOi;
giam th chrc các hoat dOng hOi;
Ngu?ri tham gia cia thrcrc tiêm dü lieu väc xin hoc cia khOi bnh
COVID-19 trong vông 6 tháng.
** Tp trung không qua 20 ngtrôi, ngoài tr?ri: $p trung không 9uá 50
ngxii tai cüng 1 thôi diem. Chi tO chirc phan nghi 1, khOng to chüc
các hoat dOng hOi. Không mi khách tham d%r phân nghi lê.
Trong nhà: Tp trung không qua io ngthi, ngoài tthi: tp trung
không qua 30 ngithi tai cing 1 th&i diem. Ngithi tharn gia có két qua
xét nghim am tInh COVJD-19 trong 72 gii.

Cp1

Cp2

Cp3

Cp4

Float dng

Hoat dng*

Hoat d ng**

Không hott
dng/Hoat
dong***

Hoat dong

Hoat dong*

Hoat dong**

KhOng hoat
dong/Hoat
dong***
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3. Hot dQng cia thu vin; rp chiu phim; cc sà, dja dim biu din
vn hóa, ngh thut
* Hoat dng tOi da khOng qua 50% cong suât cüa ca s và không qua
300 ngithi tai cüng mt th&i diem.
/*4c4c Ngu?i tham gia dA dizçic tiëm dU lieu väc xin hoc dä khOi bnli
COVID-19 trong vông 6 tháng.
** Tap trung không qua 20 ngiräi, ngoài tthi: tp trung không qua so
ngithi ti cüng 1 th?ñ diem.
Trong nhà: Tap trung khOng qua 10 ngu1i, ngoài tthi: tap trung
khOng qua 30 ngui tai cüng 1 thai diem. Nguôi tham gia co kêt qua
xét nghiêm am tinh COVID- 19 trong 72 gii.
4. Hoit c1ng cüa các di tIch, bão tang
* Chi dOn tiêp, ph11c vii các doàn tham quan không qua 20 ngtthi/doàn;
dam báo khoang cách, th1rc hin day dU các quy djnh ye phOng, chong
djch; Thirc hin cac bin pháp khir khuân djnh k theo Hu&ng dn cüa
•B Y tê; CO bang ni quy hudng dn thc hin các bin pháp phOng,
chong dch COVID-19;
Ngu?ii tham gia d duçc tiem dü lieu vàc xin hoc dã khOi bh
COVID-19 trong yang 6 thãng. Chi dOn tiêp, phiic vi các doãn tham
quan không qua 10 nguiiIdoan, dam bão khoãng cách, thirc hin day
dü các quy djnh ye phOng, chong djch; Thrc hin các bin pháp khi
khuãn djnh kS' theo Hu9ng dn cüa B Y tê; Co bang nôi quy hu&ng
dan thc hin cac bin pháp phông, chong djch COVID-19;
** Tp trung không qua 20 ngithi, ngoài tthi: tp trung không qua 50
ngu1i tai cüng 1 thii dim.
'
Trong nhà: Tp trung không qua 10 ngrai, ngoài tthi: tp trung
không qua 30 nguai tai cüng I thai diem. Ngui tham gia có kêt qua
xét nghim am tInh COVID-19 trong 72 gRi.
5. lloat dông tp 1uyn th dic the thao ngoài trM
* Hoat dng t& da khOng quA 50% cOng suât cUa ca sâ vã không qua
300 nguai tai cing mt thai diem.
** Hoat dOng tôi da không qua 30% cong suât cüa c sâ và không qua
50 ngithi tai cüng mOt th&i diem.

Hoat dng

Hott dng*

Hot d ng**

Không hoat
dng/Hoat
d ng***

fioit dng

Float dng*

Hot d ng* *

Không hoat
dOngtHoat
dong***

Hoat dng

Hoat dng*

Hoat dng**

Hoat dong***
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Hot dông t6i da không qua 10% cong sut c11a cci s& và khOng
qua 30 ngui tai cüng mt thi diem.
Ngirii tham gia dã duqc tiêm do lieu vàc xin hoàc d khôi bênh
COVID-19 trong vông 6 thang.
* * * Ngtxôi tham gia có kêt qua xét nghim am tInh COVID- 19 trong
72 gii.
6. Hoat dng tp 1uyn th dijc th thao trongnhà
* Hoat dng tôi da không qua 50% cong suât cOa Co sr và không qua
300 ngrM tai cing mOt th&i diem.
** Hoat dông tôi da không qua 30% cong suât cOa co si vâ không qua
20 ngu?ii tai cüng mt thñ diem.
Hot dông tôi da không qua 10% cong suât cOa co s& va không
qua 10 nguôi tai cüng mOt thii diem.
Ngu&i tham gia dä duçic tiem dO 1iu väc xin hoc d khôi bnh
COVID- 19 trong vông 6 tháng.
Ngiiii tham gia cO kêt qua xét nghim am tInh COVID-19 trong
72 gii.
7. Hoat dtng thi du th diic th thao
* Trong nhà: Tp trung không qua 40 nguii. Trithng hçp 100% ngi.rtM
tham gia dã duçic tiêm dO liêü vac xin hoc CIa khôi bnh COVID-19
trong vông 6 tháng thI tp trung không qua 120 ngirii, ngoài tnM: tp
thing khOng qua 300 ngui taicOng 1 thii diem.
** Trong nhà: Tp trung không qua 20 ngthi, ngoài tr&i: tp trung
không qua 50 ngui tai cOng 1 thii diem, 100% ngthi tham gia CIa
thrçic tiêm dO lieu väc xin hotc d khöi bnh COVID- 19 trong vông 6
tháng.
Trong nhà: Tp trung không qua 10 ngu1i, ngoài trôri: tp trung
không qua 30 ngithi tai cOng 1 thM diem, 100% ngirii tham gia CIa
duçc tiêm dO lieu väc xin hoc CIA khOi bnh COVID-19 trong vông 6
tháng. Ngithi tham gia có kêt qua xét nghim am tInh COVID-19 trong
72gior.
Hn ché thành phãn tham dii den t& các dja phircmg khác.

Hoat dung

Hoat dong*

Hoat dong**

Không hoat
dng/ bat
dong***

Hoat dOng

Hot dong*

Hoat d ng* *

KhOng hoat
dOng/Hoat
d ng***
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8. Hoat dng tp hu.n, dão tao vn dung viên
Theo Hithng dn s6 38621HD-BVHF1DL ngày 18/10/202 1 cüa Bô
Vn hóa, The thao va Du ljch va các quy djnh hin hành.
Giãm s hrorng ngthi tham gia. Han ch thãnh phn tham du
dn tr các dja phuang khác.
Nguñ tham gia dä duçic tiêm dU 1iu vc xin hoc dã khöi bnh
COVID- 19 trong vông 6 tháng.
Ngi.r?ii tham gia cO kêt qua xét nghim m tInh COVID-19 trong
72 gi.
9. Cc s kinh doanh du ljch
Theo Huàng dn s 3862 /HD-BVHTIDL ngày 18/10/2021 cüa Bô
Vn hOa, The thao và Du ljch và các quy djnh hin hành.
Giãm S6 1umg nguàri tham gia. Han ch thành phn tham du
dn tr các dja phrnmg khác.
*1* 'I * Ngu?ii tham gia dA ducic tiêm dü 1iu vc xin hoc d khöi bnh
COVID-19 trong vOng 6 tháng.
* * Ngtrñ tham gia co k& qua xét nghim am tInh COVID- 19 trong
72 gii.
10. Yëu cu d6i vâi khách du 1ch, khách sfr ding djch vi du ljch và
nglx&i dn lien h, lam viêc vâi Ca sr kinh doanh du ljch
Theo Huong dn s6 3862 /HD-BVHr1i)L ngây 18/10/2021 cüa B
Van hóa, The thao và Du lich và các quy dinh hin hành.
Gim s6 hrang nguñ tham gia. Hn ché thAnh phn tham dr
dn tfr các dja phuorng khác.
Ngithi tham gia d duçic tiêm dü 1iu vc xin hoc dä khôi bnh
COVID-19 trong vông 6 tháng.
* * * Ngu&i tham gia có kt qua xét nghim am tInh COVID- 19 trong
72 gi.

Hoat dng

Hoat dOng*

Hoçtt dng* *

Khong hot
donglHoat
d ng***

Hoat dng

bat d ng*

boat d ng**

KhOng hoat
.dông/Hot
dOng* * *

Hoat dông

Hoat dng*

Hoat dong**

Không hoat
dông/Hoat
dong***
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Phu luc 2.3
Các bin php y t twong frng vói trng cIp djch trn dja bàn thành ph Ba Nng

Bi?n pháp
1. Diu tra, truy VII, k/joan!,

Cap t 2

Cp d 3

Cp d 4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

Cap dO2 1
yang, cad!

- Diêu tra, truy vt khi có FO, F 1,
- Cách ly y t tp trung
- Cách ly y t tai nhà/nyi Km trü3
(neu dU diêu kin, dung dôi
tucmg)
2. XéI nghim
2.1. DE3i Iup'ngxét nghim
- Xét nghim phiic vi diêu tra và
xü 1 ô dich
- Xét nghim các tru?ing hqp nghi
mac COVID-19
- Xét nghim tm soát ngu nhiên,
djnh ki cho di tuçlng nguy cor
cao và khu virc nguy cci cao
- Xét nghim cho ngi.r&i ra! vào tr
các vüng có djch

ly y il k/u có ca b ,z/i

2
Cp d djch tlieo quy mô xä, phtrmg, quOn, huyên tai fà Nng (nu quy mO xã, phthng thi sü dting dan s và s mc/tun cüa x, phLrmg d tInh; nu quy mO qun, huyn thI s11
dimg dan so vá sO mäc/tuàn cUa qun, huyn d tinh)
Theo huáng tai COng van sO 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 cOa Bô Y té vã Cong van so 156/BCD-SYT ngày 27/10/2021, Cong van sO 162/BCD-SYT ngày 10/11/2021 cOa Ban Chi
do PCD COVID-19 Ba Nng.

15
2.2. U'dc tinh siJ rnii xét ng/zim Ti thiu khoãng 20.000
thwôiigxuyên theo cap d3 djdz4
lixqt/tuân
3. Diu fri bnhnhân COVID-19
- Tai cd s& y tê, bênh viên dã chiên,
thu dung diêu trj bnh nhân theo
tháp 3 tang
- Trrn y tê lu'u dng và Diêu trj,
chàm soc FO tai nba
- Diu tij bnh nhân tti các co so' '
tê/trung tam diêu trj tich cixc

Ti thiu khoáng Ti thiu khoãng
50M00 luçitltuãn
200.000 1isçit/tun

T& thiu khoãhg
300.000 hirt/tUân

-I-

+

+

+

.+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4. Tiêm cli üng

- Tiêm cho cãc dOi tuo'ng theo quy
clinhcüaBôYtê

4 Trir trithng hcrp thrc hin ké ho?ch xét nghim din rng d tAm soát dch COVID-19 Irén dja bàn thành phd.

+

