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Dà Nng, ngày 1.9 tháng O.L näm 2021 

UY BAN NHAN DAN 
THAN!! PHO DA NANG 

S& S3.2/UBNDSYT 
V/v tip tiic tang crOrng cong tác 
phông, chông dch COVID-19 
sau dip let Nguyen dan 2021 

KInhgii: 
- Các sâ, ban, ngành, hi, doàn th; 
- Các ca quan trung uorng dóng trên dja bàn thành pho; 
- UBND các qun, huyen. 

Thyi gian qtia, các ngành, các cp và toàn th nithi dan trén dja bàn thành 
phô Dà Nàng dA nâng cao tinh than trách nhim tr giác, no lirc thirc hin quyét lit 
các bin pháp phông, chông djch COVID-19 nén djch bnh cci bàn drçc kiêm soát, trong 05 tháng gãn day và nhffiig ngày nghi Tét Nguyen dan Tan S&u 2021, trén dja 
bàn thành pM không ghi nhn các tnr&ng hçip mac COVID- 19 tai cong dông. Tuy 
nhiên, tInh hinh djch bnh trén câ nuóc van con dién biên phirc tap, tiêp tiic ghi nhn 
các tnx&ng hcip mac COVID- 19 lay lan cong dông ti mQt so dja phumg: tinh Hái 
Duo'ng, thành phô Ha Ni,...; tim an nguy co cao khi ngthi dan quay trâ 1i thành 
phô Dà Nâng dê sinh song, lam vic, h9c tap. 

Thirc hin Thông báo s 28/TB-VPCp ngày 17/02/2021 ciia V phOng 
Chmnh phü ye kêt lun cüa Thu txâng ChInh phü tai cuQc hçp Thung trirc ChIiTh 
phü ye phOng, chông djch COVID-19; Dê tiep tc tang cixng cOng tác phOng, 
chông djch COVID- 19 trén dja bàn thành phô, dc bit là sau djp Têt Nguyen dan 
Tan S&u 2021, Chi,tjchUBND thành phô yêu câu các s, ban, ngành, dja phung 
và dê nghj các hi, doàn the, các Ca quail trung uang dong trén dja bàn thành phô 
thrc hin môt so ni dung sau: 

1. Tiêp tiic thrc hin quyt 1it hcm nIra các chi dao cüa Trung licing, Thu 
tuàng ChInh phü, Ban Chi dao Quôc gia phOng, chông djch COVJD-19 va hixrng 
dk cüa Bc Y tê, dc bit là Chi thj so 05/CT-TI'g ngày 28/01/2021 cüa Thu tu&n 
Chinh phü; Cong van so 290-CV/TU ngày 28/01/2021 cUa Thành üy Dà Nng ye 
vic tp trung th1rc hin các bin pháp phOng, chOng djch COVID- 19; các chi do 

'cUa UBND thành phô ti Cong van so 562/UBND-SyT ngay 3 1/01/2021, Cong van 
so 778/LIBND-SyT ngày 05/02/2021, Cong van sO 888fUBND-SyT ngày 
09/02/202 1 ye vic tiép tic quyêt lit tang cixOng phOng, chông djch COVID-19. 

2. Tip tic tarn dirng, không M chuc 1 hi, hoat dQng, s1r kin tp trung 
dông. ngisOri không can thiet,. han chê vic di chüc Têt, du xuan, gp mt, lien 
hoan... Các sr kin tp trung dông ngui phái bô trI các to kiêm tra, giám sat vic 
tuan thu cac biên phap, cac diêu kiên ye phong, chông dich COVID- 19 theo quy 
djnh: deo khau trang, giit khoàng cách khi tiêp xüc, khai báo y tê,... 

3. Yêu c.0 toàn dan thixc hiên khai báo y M; däc biêt là cOng chuc, vien 
chuc, ngu&i lao dQng, h9c sinh, sinh vién, khách du ljch... trâ lai, den thãnh phô 
Dà Nng sinh sôn, lam vic, hçc tap, du ljch phãi thçrc hiên khai báo y te din tü 
hoc khai báo y te trrc tiép tai ben Xe, ga tàu, san bay, các chôt kiêm djch, cci sâ 
san xut, kinh doanh, nai lam vic,... Vn dQng ngxài dan khai báo y te trung thirc 
de duçic dê duçic h trçY, chàm soc y tê khi can thiêt. Nguii dan chju trách nhiêm 
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• trtthc pháp h4t nu không tx giác hoc khai báo y t không trung thc. Khi phát • hin các trtthng hqp tirng di den, trâ v tr vüng djch (theo cp nht tai dja chi bit.ly/vungdich cn thông báo cho Sâ Y t ci quan y tê dja phtrcrng, ph& hcip v&i 
các C(Y quan, ctcm vj, dja phixcing lion quan trin khai ngay các bin pháp phông, 
ch6ng dch COVD-19 theo quy djnh. 

• . . 4. Toàn thcông chüc, viOn chirc, ng1xi lao dng.và toàn th ngithi dãnthi.rc 
hin nghiOm yOu cu 5K, dc bit là bt buc deo kMu trang ncii cong cong, không 

- . tii tp dông ngir?yi, thrc hin nghiOm cac quy djnh ye phông, chong djch COVID-19 
tai cong sâ, ca quan, nlia may, xi nghiép, ca sr 'san xut, kinh dôanh, 'cijch v..'.' 
Khuy&i khfch thüc dy lam vic trOn môi tnxng mng và các hott dng trirc tuyn. 

5. Kim soát chAt ch viêc bâo dam an toàn tai cac ca sâ san xu&t, kinh donh. 
Các khu cong nghip, nhà may, xi nghip, ca sâ san xuât, doanh nghip,... phài có 
phuong an phông, chông djch COVID-19 phü hqp khi tiên hãnh hoat dng san xuk 
Các ca quan chirc nàng tang cu&ng vie kiOm tra, x'Ci l nghiêm cac truông hqp vi 
.phni lam ãnh hu&ng den cong tác phàng, chong djch COVID-19, dng thi to diu 
ku, không gay ánh hu&ng xâu den các hot dng san xuât kinh doah.' 

6. Khi phát hin tru&ng hgp mac bnh trong cong dông: Sâ Y t, Cong an 
thãnh phô, UBND các qun, huyn và các ca quan, dan vj lien quan phâi phôi hcp, 
khan truang, than toe truy vet các trtx&ng hgp tiêp xüc gán vâi bnh nhân (Fl), các 
tru&ng hçrp tiêp xüc vâi ngui tiêp xüc gãn vâi bnh nhan (F2) và các trithng hap 
lien quan khac, M ch't'rc ngay vic khoanh ving, each ly, xét nghim, diOu trj va cáe 

• binpháp can tbi0t, k1ông d djch lay lan ra cong dOng. 

7. Tip ttic áp ding các bin pháp phông, ch6ng djch, My mu xet nghim 
COVID- 19 dôi vâi cac trung hçTp có nguy ca lay nhiOm, CU the: 

a) Ngui tip xüc gn bnh nhân COVID-19 (Fl): 

- Cách ly tp trung dü 14 ngày tir ngày tip xiic cui eüng vOi bnh nhân. 
- Xét nghiem 02 Mn, Mn 1 ngay khi bt du each ly, lan 2 vào ngày th 14 k 

tcr ngày tiêp xüç cuôj cüng vâi bênh nhãn. 
b) Ngui trong vông 14 ngày tfrng dn, v tir dja phixcxng clang thirc hin gian 

each xA hi theo Chi thj so 16/CT-TTg ngày 3 1 /3/2020 cüa Thu tuâng Chfnh phü, 
các dja phtrang, khu vrc clang phongtoa trOn cá nuó'c: • 

- Cách ly tp trung dü 14 ngày tr thi dirn rài khôi dja phuorng. 

- Xét nghim 02 Mn, Mn 1 ngay khi bt du each ly, Mn 2 vao ngày th 14 k 
t1r ngày r&i kbói da phuang. • ' 

c) Nguâi trong vông 14 ngày tixng dn, v tCr cáo qun, h'èüathàith pM 
Ha Ni và các xâ, phuàng trOn cá nuc có ghi nhan trtrô'ng hçxp mAc do lay lan tai 
cong dông trong vông 14 ngày, các khu v1rc có 0 djch clang ho.t dng 'hO.c di qua 
các dla dim trong khoáng thèi gian B Y tê thông báo khán (khong phâi là trtxng 
hap Fl và không narn trong vng phong tôa, giân each): 

- Cách ly ti nhà dü 14 ngày tr khi thi khOi dja phuorng. 
• - Xét nghim 02 Mn;. Mn 1 ngay khi bt du each ly, Mn2 vào ngày thi'z 14 k 

tfr ngày thi khôi dja phuang. 

d) Ngui tfrng d&i, v6 tr các dja phucmg,. 6 djch clang hot dng, dja dMm 
B Y t thông bao nhung khai báo dâ râi khöi dja diem han 14 ngàr, các cia 
phuang chtra ghi n14n tru&ng hap mac do lay lan tai cong d6ng: Tier theo dôi sirc 
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khóe trong vông 14 ngày k ti'r ngày rM khôi da phucmg. Khi có triu chrng nghi 
ngi mac bnh cn thông báo ngay cho. cci quan y t da phuang d &rcic tix.vân, xü. 
l, lay mu xét nghim, can thip y t ph'i hcTp. 

d) .D& vài ngtthi hoàn thãnh. cách ly t.i pác da, phtwng khac..dn .thành ph6. 
DaNng: 

• - Nu khi hoãn thãnh cách ly, thixc hin di chuyn ngay d&i Dà N.ng dam 
bão phông, chông djch COVID-19 thea quy djnh t.i Cong vn sO 425/CV-BCD 
ngày 19/01/2021 ci1a Ban Clii do Quôc gia phông, chOng djch COVID-19 tM ttr 
theo dOi s*c khoé t.i nhà theb quy dnh. 

- Nu khi hoàn thành cách ly, không di chuyn ngay ye Dà Nng và dam bào 

pbông, ch6ng djcb COVID-19 theo uy djnh ti Cong van so 425/C V-BCD thIáp 
ding nhu the th.thng hqp nêu t.i các khoãn a, b, c, d cüa Mic 6 Cong vn nay. 

8. SôYtê 

a) Chi:i trI, phi hcipvâi các Ca quail, dan vj lien quan xay drng k hoch, th 
chirc thirc hin giám sat, lây.mâu ngâu .nhin (10-20%) dê xét nghim COVTD-19 
dôi v&i các trixóng hqp den thành phô Ba Nng tr cáo dja phuang Co Ca mac ti 
cong dông (ngoai tnrcmg hap thuôc diên cach ly y tê nêu tren), cac dia phirang co 
nguy co (vi di mt so dja phucmg khu virc phia Bac, thãnh phô H ChI Minh.....); 
cac trix&ng hap Co yêu to nguy ca ti Ba Nng (tiêp xtc nhieu, di chuyên nhiêu,...) 
d dánh giá nguy ca t.i thãnh phô; kjp thyi Co bin pháp irng phó phü hgp. 

b) Chü dng xây dmg k hoch, mua sm 4t tu, sinh phm, may moe, trang 
thikb y tê .. .kjp thM plc vi cOng tácphàng, chông djch COVID-19 tren dja bàn. 

c) Tip tic Cp nh.t the è, dch, vl'ing djch tai các dja phuang trên cá nithc; 
huó'ng dan cáo Ca quan, dan vj, dja phuo'ng áp ding cáo bin pháp. phông, chông 
dch COVJD-19 phü hcip dôi vó'i cáo truäng hap Co nguy co lay nhiêrn. Thy theo 

din biên djch bnh trên cã nuàc, chi dng tharn muu UBND thành phô chi do 
the vn dê lien quan den cong tác phông, chông dch COVID- 19 trên dja bàn. 

d) Tip tic rà soát ch.t chê, tria d, thirc hin truy v& than the, xét nghirn 
trên din rng dôi vó'i các dOi tixçlng có nguy Ca, các trirô'rig hap tiêp XiTC gall vói 
ngi.thi bnh, ngui nh.p cãnh trái phép; giám sat each ly y tê, xét nghirn các 
tru&ng hcip nhp cãnh theo quydnh. • :. . .. • ... 

d) Tip tic clii do the don v, Ca quan yth duy trI thtc hin quy& lit cac 

• bi4n pháp phông, chông djch ti dan vj; tang cithng clii djnh xét nghim COVID 
19 dOi vâi nhãn viên y tê và các tru?Yng hap nghi ng mac bnh; chuân b dy dii 
nhân hxc, phucing tiên, trang phuc, hoa chat, vat ttx, san sang dap tmg voi cac tinh 
huing tha djch bnh. 

9. Si Thông tin và Truyen thông, Dài Phát thanh-Truyen hmnh Ba Nan, 
COng Thông tin din tir thành phô, các cci quan thông tin, báochi tiêh da bàn ihôi 
hap vâi UBND cáe qun, huyn yà các don vj lien quan: 

a) Tiptçic tng cixing truyen thông rng rAieác ni dung nêu trên d can 
b, cong chixc, viên ch(xc, ngix?ii lao dung yà toàn the ngixii dan phôi hap thirc hin 

• hiu qua các bin pháp phông, cMng djch COV]D-19 trén dja bàn. 
b) Thng cixing truyen thông trên các phtrang tin thông tin: truyn hinh, báo 

chl, loa.phát thaih (ti ncii cong cong, niit giao thông,...), bng rOn, .pano, áp hich, 
t roi, thông báo,...; dé ngui dan kjp thai phát hin cáo trixông hap nghi ngi mac 
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bnh, ira v ti.r v'ng djch 
ma chua khai báo y t âá thông báo chinh quyn dja 

phuong,• co quan ch'rc nAng d áp d%lng các bin pháp can thip phà hçip. 
• 10. Ban Quán 1 Khu cong ngh cao và các khu cong nghip, So Lao dng — 
Thuang bmh va Xâ hôi, SO Cong Tlrncmg 

:a) Yêu. cAu các khu cong nghip, nhà 
may, xi nghip, cx sO san xut, kinh 

doanh, d<anh nghiép, trung tarn thucng mal, siêu tin,. he thông cixa hang tin lçn 
(dcinvi) lap danh sách nguoilao  dng rOi khOi dja phixcing và irO 

ye thành pM Dà 
N.ng lam vic sau dip Têt Nguyen dan (bao gni dja chl ciii tM ncxi trng liru trü, 
lam viec tai dia phtrcrng Ithac), n&i phat hiên cac triiong hqp v lix vung dich ma 
chua khai bao y t vcii cc quan chuc nAng hoAc thuc then phai each ly y t thi 
thông báo ngay cho SOY Mva.a. ccx quan, don vi lien quan d phôi hçxp xi'r1, can 
thip phU hçxp theo quy djnh. 

b) Tip tiic yêu cu các don vi nêu tren chU dng rà soát, dánh giá, các lieu. 
chI an toàn COVJD-19 theo huOng dan cüa BQ Y tê; có bin pháp kin toàn, kMc 
phiic ngay các hn chê, ton ti, chua dam bão quy dnh v an toàn phông, chông 
djch COVD-19. 

11. SO Giao thông vn tãi 

Chü tn, ph6i hcxp vOi SO Y th và các dan vj lien quan thrc hin rà. soát, 1p 
danh sách các dim dfrng d& các phucxng tin, xe khách duOng dài den, di tr các 
dja phircmg Co trixOng hçip mAc COVID-19 ti eQng doii; ôác dla phfrong dónguy 
ccx, mO ye thành phô Dà Nng, d xay dmg ké hoach giám sat, lay mâu xét nghiêm 
SARS-CoV-2. 0

0 

12.SODulich: 

a) Chü trI, phi hcrp vOi eác ccx quan, dan vj lien quan tAng cuing cac biên 
pháp kiêrn tra, yêu câu các ccx sO lu'u trü dê nghj khách lu'u tr nghiêrn tic thire hiên 
cac biên phap khai bao y té phong, chông dich COVID- 19, thông bao cho ccx quan 
y t dja phuo'ng khi phát hin các tru?xng hcxp trO ye/den tr cac vüng djch de ap 
dung các bin pháp phông, chông djch kjp thxi. 

b) TAng cirOng kiêm tra các ccx sO km trü duçxc thi& 1p là ccx sO each ly y t& 
Yéu cau ccx sO hru trá tuãn thu nghiem ng.t các quy djnh 

ye each ly y té phóng, 
cMng djch COVID-19. 0 0 0

•  0 0 

• 13.SOVAnhOavàThthao 
TAng cixo'ngpMi hçxp kim Ira, yêu cu cac ccx qi.ah, dan vj, th chc sr kiên 

l hQi, vAn hóa, the thao phãi dam bão các dieu kin, quy djnh phOng, thông djch 
• COVID- 19 theô chi do cüa UBND thành phô và huóng dn cüa B Y té. 

14. Ban Quãn 1 Khu cong ngh cao và các khu cong nghip, Ban XCic tin 
va Ira dâu tix, Scx Lao dông — Thuang bmh va Xä hôi, Scx Ngoai vu, Scx (hao due 
vàDàotao 

• • TAng ctrông pMi hçxp,. rà soát, ki&ri Ira oác thu tçc, M sa cüa cac ccx quan, 
dan vj, th chirc m&i chuyén gia, lao dng k thuat cao va than nhãn ngu&i nu 6c 
ngoài, tham miiu UBND thành pM chü trtrong nhp cãnh vào thãnh phô EM Nng 
theo &'lngquy djnh. • 0 • . 

• 15.CônganthanhpM 
0 0 

0 a) Chu trI, pMi hcip vOi UBND qun, huyn và các bàn, ngãnh lien quan 
tAng cuang ra soát chAt chê ngucxi ye lix cac dia phuang khac tai cac cMt y t va 
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trong khu virc dan cu, không bô sot các tru&ng hqp ngui ye tr cáo dja phuang có 
nguy ca mac bnh COVID-19.. Khi phát hin cáo. tru&ng hcip có nguy ca lay nhiêm 
hoc cáo trithng hop nhâp cãnh trai phép, phôi hap vâi nganh y t thuc hiên ngay 

phóig,. ch6ngdjch..theo-Công vAn S6 778fUBND-SYT 
ngày. 05/02/2021 Va Cong vAn .s6..8881UBND-SYT .ngày 09/02/202 1 a. UBND 
thành phô Dà NAng. 

ç1?iptic pb6i hap.vaiS&:Yt&UBNDcáCrqU11, huyn và cáo ca quai, dciii. 
côg tao u tra, thiy vt olvng, cách ly; Tip c duy fri 

hiêu-quã cua cáo ch6t kiem dch, tAng cucing giám sat viêc thixc bin cach ly y t, xr 
1 cáo bixóijg hap không chap hnh cách ly y t, tAng cu&ig th phat các truang hap 
không deo khu trang; vi phni quy djnh.phóng, ch6ng djch COVID-19. 

16. UBND các qun, huyn 

• a) Duy trI hot dng cüa cáo T6 COVID-19 cong d8ng giám sat, ttr v&n d6i 
vâi cáo tru&xig hop each ly y tê ti nhà, kjp thi phát hin cáo trixng hap nghi ng 
ye tir vtng djch nhixng chua khai báo yté dê thông báo chfnh quyen, cci quan chi'rc 
nAng có bin pháp xi'r1 ph hap. •.•• 

b) Tip tic tang cu&ng vai trô cüa t6 tru&ng, t6 phó, truông thôn, các hi, 
doan the diaphxong trong viêc phat hiên truang hop co nguy cci lay nhiêm, cac 
trixó'ng hop nghi iig ye tr vüng djch nhtmg chtxa khai báo y tê và vic nhàc ñhi 
ngu1i dan thc hin tot các bin pháp phàng, chông djch. 

c) ChCi dng ph6i hap vi Si Thông tin và Truyen thông, S& Y t và CC cci 

.quan, dan vi lien quan tAng cithng các.bin pháp truyen thông bAng nhiêu hinh thirc 

trên dia bàn. 

d) Tang ci.thng xr pht các tru?mg hap khong deo khu trang noi cong cong 
va cáo trung hop vi phçtm quy djn.h phOng, chOng dich COVTD-19. 

Nh.n dugc Cong van nay, yêu c.0 các sO, ban, ngành, UBND cáo qu.n, 
huyn và dê ngh các hi, doàn the, .các cci quan trung ucing dong trên da bàn thành 
phô triên khai thirc hin; kp thii báo cáo, dé xuât xir 1 nhftng vithng mAc trong 
qua trinh thuc hiên, dam bao hiêu qua phong, chông dich COVID-19 trên dia ban 
thành phô./.,- 

Noinh2n: 
- Nhu trên; 
- VPCP, B Y th (báo cáo); 

• - TTTU, TT HDND TP (báo cáo); 
- BO Tir 1nh QK 5 (ph& hcrp); 
- Các UV Ban TVTU; 
-CT vaPCTUBNDTP; 
- Cáo qun, huyn üy; 
- CV? và PCVP VP UBND Tp; 
- Cáo cci quan thông tin, báo clii; 
- Liru: VT, SYT, P.KGVX. 
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T1KEIAJyTE 

Tô(ThOn): Phu?ingtXa.  
Qun/huyn Tinb/thành pho:  

5. Diên thoai:  
TRONG VONG 14 NGAY QUA ONG/BA: 
6. CO sng hoc dã dn noi có djch liru hành: 

O Co (tü ngày ... ./ / den ngày ....../....../202 ) 0 Không Néu có, ciii the (thôri gian, ngày nào di den xã, phung, huyen, tinh nào): 

7. Co tip xüc vOi ngu*i 
.7 / ) DKhông 
O Ho 0 Sot to. 0 Khó thâ 
O Dau hçng 0 Khac  
O Không có triéu chüng 
O Gan DThân DPhôi OTirn mach 
O Cao huyêt áp DTiêu dixing 0 Khac  
O Không có bnh mn tInh 

Tôi cam kêt thông tin trên là dáng sr thçt, tôi hiu r&ig nlu cung c4v thông tin 
sal có the dan den hu qua nghiêmtrong. 
Tôi se thông báo vái y té dja phwong tgi nai iwu trz và chju trách nhim hoàn 
tOàn ye thông tin dd cung Oáp. 

Dà Nãng, ngày ......tháng.....nàm 2021 
Ngirôi din thông tin 

và ghi r6 ho ten) 

dtrçrc xac dlnh hoc nghi ngôr nhim COVID-19 
O Co (ngày tiêv xüc. 

8. Hin dang có triu 
ch frng: 

9. Co bênh mm tInh: 

LHotên:  
2. Giâi tInh 0 Nam 0 Nir 
3 Quoc tich 0 Viêt Nam 0 Khac  
4 Dia chi lien lac tai Viêt Nam S nha  dir?vnci  

- %FaAb 

L  
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