BQYTE
Si5:

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

a80O/QD-BYT

Hd

N1.i, ngay

l2

thdng

l0

ndm 2021

QUYET DINH

Ban hinh Hurimg din t4m thdri v6 chuy6n m6n y t6 thu. c hiQn Nghi quyiit
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tgm thtri "Thich ri'ng an toin, linh ho4t, ki6m so6t hiQu qui dich COVID-l9"
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BQ TRTIONG BQ Y

rt

Cdn cth LuQt Phdng, chting bgnh truyin nhi6m ndm 2007;
Cdn cth Luqt Khdm benh, chiia b€nh ndm 2009;
Cdn c*Ngh! dinn sd ZS|ZOtZ|UO-CP ngay 20 thdng 6 ndm 2017 cia Chinh
phit quy ilinh chtic ndng, nhiQm v4, quyin hqn vd co ctiu tii ch*c ct)a BA Y td;

phil

Cdn c* Nghi qry,it t6 128/NQ-CP ngay t I tluing l0 ndm 2021 cila Chinh
ban hdnh Quy tlinh tqm thoi "Thich img an todn, linh hoqt, kiAm sodt hiQu

qud dlch

COVID-|9";

Theo

di

nghi cila Cqc truhng Cqc Qudn ly m6i trudng y t6.

QUYET DINH
Di6u 1. Ban hdnh kdm theo Quyi5t dlnh ndy Hudng din t4m thdi v€ chuy6n
m6n y ti5 thFc hiQn Ngh! quyi5t si5 tZSfNq-Cn ngdy I I thrlng l0 ndm 20.21 cliua
Chinh pht ban hanh Quy dinh tam thdi "Thich img an todn, linh ho4t, ki6m so6t
hiQu qui dich COVID-19".
Didu 2. Quylit <l!nh niy c6 hiQu lUc k6 tri ngny kf ban hdnh.
Didu 3. C6c 6ng, bd: Ch6nh Vnn phdng B9," Ch6nh Thanh tra B0; Vu
tru&ng, Cgc tru&ng, TOng CUc trudng c6c Vq, Cpc, T6ng cqc thuQc B0 Y t6; Vign
truOns c6c Vi€n thuQc h€ y t6 dU phdng; Girim d6c c6c bQnh viQn tryc thuQc B0
Y t6; Gi6m tl6c Sd Y t6, Trung tim Ki6m sorit bQnh tAt c6c tinh, thdnh ph6 t4rc
thudc Trung uong; Thir trudng y tii cric b0, ngdnh, Thri truong cric don vi vir c6c
co quan, t6 chric, c6 nhdn c6 li€n quan chiu rrlch nhi€m thi hanh Quy6t dinh ndy./.
Noi nhQn:

BQ TRI.IONG

- Nhu Di6u 3

- Tht tuong Chinh pht (di! bno c6o);
- Cric Ph6 Tht tuong Chinh phn (d6 brio crio):
- Thanh vi6n BCDQG phdng, ch6ng dich COMD-I9;
- CAc b0, nginh, co quan Trung uong, co quan thuQc
Chinh pht;
- UBND c6c tinh, thanh ph6 trlrc thuqc Trung uong;
- Luu: VT, MT.
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cHiDANH cLl cApDO DICH

l. Cic ti6u chi
a) Ti6u chi l: T!

lQ ca

mic moi tai cQng <l6ng/sti Aar'/ttroi gian.

vic xin.
c) Ti6u chi 3: Dim b6o khi nlng thu dung, di6u trl cta co

b) Ti6u chi 2: DQ bao pht

sd kh6m bQnh,

chta bQnh c6c tuy6n.

ciu vti'i cic ti6u chi
2.1. Ti€u chi l: 36 cu mic moi tai cQng tl6ng/100.000 nguoi/tudnt.
2. YGu

!
^:
56 ca mdc

..
m6i t4i cQng d6ng/100.000 ngutri/tudn (ca m6c m6i) dugc phdn
theo 04 mric d9 tu th6p tl6n cao theo hu6ng din cta T6 chtic Y tii th.5 gioi2 (mfc
l: 0 - < 20; mric 2: 20 -<50; mric 3: 50 - <150; mric 4: >150). C6c dla phuong
cO ttr6 di6u chinh gi6m ho{c tdng s5 ca m6c mdi trong ttmg mric ttQ cho pht hqp
voi tinh hinh thUc t6.

2.2. TiAu chi 2: Ty
xin phdng COVID-193.

lQ

nguoi

tt

I

8 tudi tro l6n duo. c ti6m it nh6t

0l

liBu

vic

I

lQ nguoi tir l8 tu6i tr& l6n tluo.c ti6m it nh6t lidu vic xin phdng
COV6-i9 phAn theo 02 mric (>70% nguoi tir l8 tuiii trd l6n dugc ti6m it nh6t I
fi6u vic xini <lOol" ngudi tu l8 tu6i trd l6n duo. c ti6m it nh6t I li6u vic xin). Cric

a)

Tf

tlla phuong c6 th6 itGu chinh

ti

l€ ti6m chring pht hqp v6i tinh hinh thgc ti6n

dia phuong.

b) Trong thing 1012021, y6u ciu trSl ttri6u 80% nguoi tt 65 tu6i tro l6n
dugc ti6m au liAu vic xin phdng COVID-19. Tri th6ng, I I nam 2021, y6u ciu tr5i
thiriu 80% nguoi tir 50 tu6i trd l6n tlugc ti€m drl li6u vic xin phdng COVID-19.
I S5 ca mic m6i tqi cQng tl6ng/100.000 nguoi/l tuin:
[(56 ca mic mdi t ong tuin + 56 ca mic m6i
x
100.000.
Ca
mic moi tgi cQng il6ng klr6ng bao gdm ca
ttia
bin)l
cia ruin tntbc)l(2 x Dan sii ir6n
qip
y
tnrng:
nh{p cinh. ca mic rong co so cich ly t6
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social'
measures-in-the-context-of-covid- I f -interim-gu idance
3
Euo. c tinh li s6 nguoi ilugc ti6m chring tr6n t6ng din s6 cu trf tren dia bin theo dQ tu6i x 100 (%).

2

23. TiAu chf 3: Dimbio khi ning thu dung, didu tr! cria co sd kt6m b€nh,
chta b€nh c6c tuy6n
a) Tinh, thanh phii c6 kil hoach thil5t $p co w thu dung, diAu tri vi kii ho4ch
bao dam sti giudng h6i sric c6p qtu (ICtD.tei c6c co sd kh6m bQnh, chta b€nh
trUc thuQc tinh, the,nh phii lbao g6m ci y tis tu nhan) ti" .*g tLip ung tinh hinh
a.
dch d cdp dQ 4
b) C6c qufn, huyQn, thi x5, thdnh phi5 (huyQn) c6 k6 ho4ch thi6t l{p tr4m
y t6 luu t10ng, t6 chim s6c nguoi nhiSm COVID-I9 t4i cQng. <I6ng va c6 kri
5
iro4ch cung #p 6 xy y t6 cho c6c tr4m y ti5 x6, phulng, thi tr6n (xe) <l€ tl6p
img khi c6 dich x6y ra.
3. Phan lo4i c6p <IQ dlch theo Nghi quyi5t s6 l28nlQCP ngiy I I thring l0
ninn202l cua Chinh phri theo bing sau:
Ti6u chf
Ti6u chi 2*

l*

0-<20

20

-

<50

50 - <150

z 150

>70oh nguii tu-18 tu6i trd len
tluoc ti6m it nhat I li€u vdc xin

C6p I

C6p I

CAp2

Cip

trd len
duoc ti€m it nhat I li6u vic xin

C6p I

Cep2

Cip3

Cep a

<70o/o ngudi ttr 18 tu6i

3

* Tieu chi l, 2 c6 thd itiiu chinh sd ca mic moi,.tj, 19 ngt^di ifuo. c tiOm ching
trong timg m*c ilp cho phil hqp voi tinh hinh thuc ft tqi dia phuong.
4. Di6u chinh cAp iIQ dich:
- Trudng hqtp kh6ng tfut duo. c Ti6u chi 3 thi kh6ng duo. c ginm cip <tQ dich.
- Phii tnng l6n I cdp tIQ dich n6u kh6ng dat dugc y6u ciu tqi di6m b khodn
2.2 muc 2 ph,iil (trir khi<liaban dang c6 aictr O c6p tIQ 4 hoic kh6ng c6 ca mic).
5. C6c tinh, thanh ph6 trUc thuqc Trung uong cdn critinh hinh thUcti6n vC
di6n biiSn dich, d0 Uao itni v6c xin, <li€u kipn thgc ti! (mat dO d/in cu,.di6u kien
kinh ti5 xi hQi, ...j, kha nang rmg ph6 c6 thO diAu chinh c6c ti6u chi, cip <I0 dlch
cho phir hgp, d6,rn b6o quy dlnh t4r Nghi quy6t s6 l28A'lQ-CP ngiy l1 th6ng 10
ndm202l cua Chinh phn.

. TiCu chi nay

tinh va h& buoc <l6i voi dt a c6c ti_nh, trinh ph6 fi;c thr{c Tnmg Eong kh6ng
prra, uiet cjp aO aichl usNo crip tinh phc duyQt kii hoach thiiit lfp co so thu dung tliiu tri CovlD-.I9
g6m
va h6 6oacU Ub Oem sa girrong ICU tai eic cc so khirn b€ntu chira bfuh brrc thugc tinh thanh ph6
ay t5 tu nmnl ttreo q"viinf, 6i Ov6t dinh- 4l I I/QIBYT ng,ry 26i8l2021 cta B0 Y t6 vd Quv6t tlinh
y u:; ttong .a. kd t oq"tt phdi ,"r. tlinh ro k11n ntorg thu dung diAu
zazAtQo-syr.nyAy'zits'nozl
"i.-e6
tri hi&r co vi kO hmch b6 sune.
t irsi{o
huyQn ph6 duyfr k6 ho?ch cung cip 6 xy y t6 hicria trem y t6 xe dc iilip wrg kti co dich
"5p
xny ra kai ho?ch thi6r Ep tram y 6 lrru dQng theo Quyaiit dinh Ei 4(X2/QDBYT ngiy 2ll8l202l cua B0
y iii ul ra chim s6c og""i nti6, CovlD-- 19 tai c$ng itAng dreo Quyiit dinh s6 4349/QD-BYT ngav
l}tglz}Zl cua B0 Y t6; c6 phuong riLn dri& [5p tram y t6 lrru @ne tai khu cum.c6ngnghigp G& hcp voi ba
puan y t6 gi co sc snn xdt kinh doanh); duc di€n tap, sin sang ilip tmg khi s.in dri6t
a,p

dung

t iip

@

J

II. CAC BIpN PHAP CHUYTN MON
1. Chuin bi ning lfrc'ri'ng ph6 vfi dich COVID-l9
O6 aam bio thich ring an toin, linh ho4t, ki6m so6t hiQu qu6 dich COVID19, c6c tinh, thanh phr5 tryc thuQc Trung uong cin chuAn bi cric nQi dung sau:
a) Xdy d1mg kich bin vir phuong rin bdo d6m c6ng tac y tE phUc vU phdng,
ch6ng dlch COVID-I9 theo ttmg c6p <10 dich; td chric tri6n khai khi c6 dich xay
ra tr6n dia bin.

,

b) TAng cudng t6 c\ric ddo tao, tap hu6n ndng cao ning lgc truy v6t, x6t
nghiQm, c6ch ly y t6 vd ili6u tri tr6n <l!a ban.
c) TEng cucng

khi ndng thu dung, tli6u tri vd chdm

soc nguoi

mic COMD-l9:

- X6y dgng

ki5 ho4ch thu dung, chim s6c, tli6u tr! ngudi mic COVID-I9
(F0), dac biQt k6 hoach b6o dim d6p img v6 qiuong ICU. Cflp nhft s6 liQu vd quan
lj ph6n m6m b6o c6o cic co sd thu dung, di6u tri F0.

- C6 k.i ho4ch bio dam khi c6 dlch xiy ra: citc co sd kh6m bQnh, chta bQnh
tt tuyiin huyQn trd l6n c6 h€ th6ng cung c6p 6 xy h6a l6ng, khi n6n; c6c tram y t6
x5, phudng, thi tran b6o dim cung cip 6 xy y te; c6 k6 ho4ch t6 chric c6c tram y
t6 ltru dQng, t6 chdm s6c F0 t4i cgng ddng, t6 chfc quan ly F0 t?i nha.
- T6 chfc co sd kh6m bQnh, chira b€nh vira diAu tri benh nhan th6ng thudng
vira didu tri COVID-I9. 86o dim t6 chric phdn lu6ng, sing lgc c6c trudng hgp
nghi nhi6m d6n co s& khrirn bQnh, chta benh dC ph6t hiQn ca bQnh, quan chat
chc, tninh l6y nhi6m ch6o trong co sd kh6m bQnh, chta bQnh.

lj

2. X6t nghiQm

a) Vi€c x6t nghiem dugc thgc hiQn theo tlia ban nguy co vd nh6m nguy co.
- X6t nghiQm cdclrudng hqp c6 mQt trong c6c bi6u hiQn tri€u chfmg s5t, ho,
mQt moi, dau hong, mdt vl girl'c vi khuu giric, kh6 th&...
- X6t nghiQm tAm so6t ng6u nhi6n, dinh k, do co quan y ti5 thgc hi6n tai c6c
khu vgc c6rguy co cao, t{p trung tl6ng ngudi nhu co sd kh6m bQnh, chta b€nh,
chg d6u m6i, b6n xe, si6u ttti...; tl6i voi c6c nh6m nguy co (c6c trudng hqp di
chuy€n nhi6u noi, tiiip xric nhi6u nguoi...) nhu l6i xe, nguoi ch4y xe m6 tO chd
khrich (xe 6m), nguoi giao hang h6a (shipper)...
- Tqi co sd sin xu6t kinh doanh, co sd kinh doanh dich vu, trung tdm thuong
m4i, si6u thi, co quan, c6ng s&: tg tii chric x6t nghiQm SARS-CoV-2 ngiu nhi6n
cho ngudi c6 nguy co l6y nhi6m COVID-I9 cao.

b) Kh6ng chi tllnh x6t nghiQm a6i vOi viQc di l4i cta ngudi din; chi thyc
hiQn x6t nghiQm tl6i vdi trudng hqp d€n tt dia bdn c6 dich 0 cAp dQ 4 ho4c
c6ch ly y tii ving (phong t6a) vi c6c trudng hqp nghi ngd ho{c c6 chi tllnh tli6u
tra dlch t6 di5n ttr tlia ban c6 dich d c6p tIQ 3.
c) D6i voi nguoi di ti€m dti lidu vic xin vir ngudi tli kh6i bgnh: chi x6t nghigm
khi c6 y6u c6u di€u tra dich t6; voi truong hgp c6ch ly y t€ ho4c theo d6i y tE vd
truong hqp d€n tt dia bdn c6 dlch 6 cAp tlQ 4 ho4c crlch ly y t6 vung (phong t6a).

-+

d) Vipc thgc hiQn xet nghiQm dri xri lj O dlch: tty thuQc viro c5,c y6u t6 nguy
co, tinh hinh dich benh vi muc dQ cria 6 dich, dla phuong quyCt dinh d6i tugng,
tlia ban x6t nghiQm cho pht hqp.

tl) Thuc hiQn xdt nghi€m theo phuong phrip gQp miu trong trudng hqp x6t
nghiQm t6m so6t, sdng loc, dinh lcj,.

3. Cich ly y t6
a) Di5i voi.nguoi di5n tri ttia bdn c6 dich (tlia ban c6 dich d c6p dQ 4 hoqc
vtng c6ch ly y t6), nguoi ti6p xric gan 1ft;: thgc hi6n theo hu6ng din hiQn hdnh
crla 86 Y t6 6'7.
U) OOi uoi nguoi cao tur5i, nguoi c6 bQnh ndn, phu nt mang thai, nguoi dudi
7:
thgc hiQn crich ly t4i nhd vd c6 ngudi chdm s6c c6ch ly ctng.
I S tu6i (tre em)

4. Ti6m chtng vf,c xin phdng COVID-19

tt

DAy nhanh tiic dQ ti€m vic xin phdng COVID-I9, tru ti6n ti6m cho ngudi
50 tu6i trd l6n, nguoi c6 bQnh n,5n, phg nt c6 thai, ngutti lao dQng lirm viQc t4i c6c
khu, cgm c6ng nghiQp.
5. Didu

tri

F0: thgc hiQn theo c5c huong din hiQn hinh cria B9 Y t6.

Olii voi c6ng t6c d6m bio phdng, ch6ng dlch COVID-19 t4i c6c co sd sin
xu6t, kinh doanh, trung tdm thuong mqi, si6u th!, chg, nhi hing/qurin dn, t4i c6c
co s0 gi6o dpc ddo tag, <IOi voi nguoi tli6u khi6n phuong tien vfln chuy6n thgc
hiQn theo c6c huong dAn hiQn hanh cta BQ Y tC, B0 Gi6o dqc vd Ddo t4o, B0 Giao
O.

th6ng

vin t6i vd BQ C6ng thuong.

Oi5i va viQc.tri chric c6c hoat dQng tap trung trong nhir, ngoiri trdi tai c6c
tlla bdn c6 dlch cdp dQ 2,3,4: citc ttia phuong quyiit ttlnh ting s6 luqng ngudi
tham gia ho{c,c6ng suAt ho4t dQng trong trudng hqp 100% nguoi tham gia di
ti6m dt li6u vdc xin ho{c da kh6i bQnh COVID-19 ho[c c6 k6t qu6 x6t nghiQm
SARS-COV-2 Am tinh.

III. T6 CHTIC TI{IC TIIEN
l. Uy ban nhAn d6n tinh, thinh

phd trqc thuQc Trung uong

a) Chi tlao viQc t6 chric tri6n khai Huong din niy d,i thuc hiQn hiQu qu6 Nghi
quy6t sii I 28AfQ-CP ngdy I I thring l0 n[m 2021 .cta Chinh.phri; brlo .c6o ti6u chi
ph6n logi, di6u chinh cdp dQ dich cria tinh, thanh ph6 v6 BQ Y tC (Cuc Y te du phdng).

b) Teng cutmg c6ng t6c d6n <ti5c, ki,!m tra d6n cip co sd, chuAn Ui"cac di6u
ki€n cin thi6t d6 sin sdng tl6p tmg nhanh khi tinh hinh dlch bqnh thay tt6i.

c) Chi tl4o Sd Y ti5 c6ng b6, c{p nhQtc6p d0 dich t4i cric illa birn vd ving
c6ch ly y t6 (phong t6a) thugc tinh, thanh ph6 vd cric biQn ph6p rip dgng tuong ting

6

Ap dung theo C6ng vdn s5 8399/BYT-MT ngiy 06/10/202 l. cta BQ Y t6; D6i v6i nhtng nguoi tham
tic theo quy6t dinh cta co quan c6 thim quydn thqc hiQn theo C6ng vin s6 6386/BYTMT ngiy 06/E/2021 cta 89 Y t€: D6i luc luong tham gia ho trs c6ng ti9 phdng, ch6ng dich COVID- 19
thpc hiQn theo C6ng vln s6.73 l6IBYT-MT ngdy 031912021 cta 86 Y t€:.
" Ap dung theo C6ng vin s6 5599/BYT-MT ngiry l4l1l2l2l cr.ia B0 Y t6: C6ng vin s6 7020/BYT-MT
ngny 25/812021 cta BQ Y t6.
gia c6c <loin c6ng

)
tr6n c6ng th6ng tin dien tir cta dia phuong; c6p nh4tc6p d0 dich, virng c6ch ly y
tii (phong t6a) trCn c6ng th6ng tin diQn tri cta BO Y t6.

Y t6 tham muu a,5 ai6u chinh c6c ti6u chi phdn lo4i vd tti6u
chinh c6p <I0 dich pht hqp vdi diSn biiSn tinh hinh dfch, ttQ bao pht vic xin, di6u
d) Chi

<tao Sd

kiQn thgc t6 vd thlrc tiSn trirln khai.

it) Chi tlpo viQc thr,rc hiQn b6o c6o k6t qui tri6n khai khi c6 y6u ciu.
2. C6c bQ, nginh, co quan Trung uong
a) Chi dao c6c don vl, co quan li€n quan ph5i hgrp voi c6c tlia phuong t6 chric
thsc hiQn Hucmg din ndy tt6 tri6n khai hiQu quA Nghi quyi5t si5 128AIQ-CP ngdy

1l th6ng l0 n6m 2021 cin Chinh pht.
b) Ph6i hqp voi B0 Y t6 vA c6c dla phuong ting cudrng <I6n ttiic, ki6m tra
viQc thlrc hiQn Hu6ng d6n ndy.
3.

Cic

tlcm vi thuQc

vi trgc thuQc BQ Y t6

a) Chri ttQng t6 chric tri6n khai Hu6ng d5n nAy theo chric ndng, nhiQm
dugc phin c6ng trong c6ng tric phdng, ch6ng dich COVID-19.

4r

b) CUc Qr:an lj m6i truong y tii Um aAu miii, phi5i hqp voi Cuc Y tii du phdng
vir cric don vi li6n quant6 chric huong din, phd bii5n, chi d4o, ki€m t3 vi6c tri6n khai
thuc hiQn vd brio crio ki5t qua tri6n khai Huong d6n ndy ktri c6 y€u cAu.

. c) Cqc Y tii

dU phdng hucmg din t6 chric, chi dao, ki6m. tra viQc tri6n khai
chiiln dlch ti6m chring vic xin phdng COVID- 19 trong toAn qui5c dam bao an todn,
khoa hgc, hiQu qu6; xAy dpg l0 trinh ti€m v6c xin cho tr6 em vi ti6m tdng cuong.

d) CUc Quan ly kh6m,.chfra b6nh hu6ng din c6c tlla phuong x6y dtmg ki5
hoach, ddo t4o ntrdn luc vi t6 chfc thpc hiQn <lim b6o khi ning thu dung, didu tri
:
1 ..
cta c6c tuy6n: t6 chuc quin lj F0 tai nhd.

d) Cg9 Phdng,

chi5ng HIV/AIDS huong din c6c dla phuong xdy drmg_k5
hoach vd t6 chric tri6n khai c6c tr?m y ti5 luu tlQng; t6 chdm s6c nguoi nhiSm
COVID-I9 tai c6ng d6ng.
e) Cpc C6ng ngh6 th6ng tin phtii hqp voi Cuc Y tii dg phdng cflp nh{t, c6ng
khai c6c vung dfch vd c6p <lQ.dlch 6 tdt citc6c dia phuong trong ci nuoc tr6n c6ng
th6ng tin di6n tri cria B0 Y t6.
g) V.u Ki5 hoach_- Tai chinh lgm tliu miii pt Oi hgrp voi c6c don vi li6n quan ti6p
qc dA xu6t, hucrng d6n t6 chric tri6n khai
iigrphrip, chinh *ich tnng cuong ning
lgc dAu tu, ndng cao ning hJc he th6ng y t5, nfr6t li y t6 dg phong, y t6io so.

*

h) VU T6 chric crin b0 ldm ttAu mOi ptrOi hqp voi Vdn phdng BQ vir crlc don
vi li€n quan cua B0 Quiic phdng, BQ C6ng an chuin bi sEn sang tgc luqng co dQng
tl€ kip thoi tdng cuong cho c6c dia phuong trong trudng hqp dlch bdnh vuot qu6
khi ndng ki6m so6t dlch crla dia phuong.
hiQn n6u ph6t sinh kh6 khdn vu6ng mic, d6 nghi phAn
Quin ly m6i truorg v t6) A,i kip thoi giii quy6t. Huong d6n
ndy sC tiCp tuc dugc c6p nhat, di6u chinh <16 pht hqp voi tinh hinh thuc ti6n./.

.. TTF_9r,u llnh tu:
h6i vC B0 Y t6 (Cuc
.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID-19
Số:4602/BCĐ-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 10 năm 2021

V/v hướng dẫn tạm thời tra cứu người đến/ở/về
từ các vùng dịch để áp dụng các biện pháp
phòng chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- BCĐ PCD COVID-19 các huyện/thị xã/thành phố;
- Trung tâm Y tế các huyện các huyện/thị xã/thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban
hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”
Căn cứ Công văn số 4549/BCĐ-YT ngày 12/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh một số biện pháp
phòng chống dịch COVID-19.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong việc áp dụng các
biện pháp quản lý người đến từ vùng dịch và các địa phương khác trong thời gian
chờ Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí phân loại cấp độ dịch theo
Nghị quyết 128/NQ-CP và cập nhật, công khai các vùng dịch, cấp độ dịch ở tất
cả các địa phương trên toàn quốc, Sở Y tế (cơ quan thường trực của BCĐ PCD
COVID-19 tỉnh) ban hành hướng dẫn tạm thời tra cứu người đến/ở/về từ các vùng
dịch và các địa phương khác như sau:
1. Tạm thời không sử dụng bảng cập nhật điểm dịch COVID-19 của Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và HUES để tra cứu và áp dụng các biện pháp quản
lý người đến từ vùng dịch và các địa phương khác.
2. Tạm thời sử dụng bản đồ nguy cơ COVID-19 (Địa chỉ truy cập:
https://nguyco.antoancovid.vn) do Bộ Y tế xây dựng để tra cứu và áp dụng các biện
pháp quản lý người đến từ vùng dịch và các địa phương khác, cụ thể như sau:
- Phạm vi đánh giá, tra cứu: đánh giá, tra cứu đến quy mô cấp xã.
- Đối với người đến/ở/về từ vùng màu xanh tương ứng với vùng nguy cơ
thấp (bình thường mới):
+ Thực hiện khai báo y tế trước khi đến Huế và đến khai báo y tế, chính
quyền địa phương ngay khi về địa phương.
+ Tiến hành tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú.
+ Xét nghiệm sàng lọc theo thông báo của cơ quan y tế địa phương.
- Đối với người đến/ở/về từ vùng màu vàng, màu cam, màu đỏ tương ứng
với vùng nguy cơ trung bình, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao: áp dụng các biện pháp
cách ly, giám sát y tế theo hướng dẫn tại Công văn số 4549/BCĐ-YT ngày

12/10/2021 của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp
phòng chống dịch COVID-19.
- Riêng đối với các địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế: áp dụng quy mô
đánh giá đến cấp thôn/tổ. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đánh giá và cập
nhật, công khai hàng ngày cho các địa phương trong tỉnh áp dụng.
(Hướng dẫn sử dụng tạm thời đính kèm)
3. Thời gian áp dụng: cho đến khi có thông báo, hướng dẫn mới của Bộ Y
tế và Sở Y tế.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, NVY./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Trần Kiêm Hảo

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN TRA CỨU
VÙNG NGUY CƠ CỦA BỘ Y TẾ
Bước 1. Truy cập địa chỉ: https://nguyco.antoancovid.vn

Bước 2. Để tra cứu vùng nguy cơ cấp tỉnh: kích chọn trực tiếp vào
tỉnh/thành phố ở bản đồ hoặc mục danh sách các tỉnh có nguy cơ từ cao đến thấp

Bước 3. Để tra cứu vùng dịch đến cấp độ xã: chọn ký hiệu “X” ở bản
đồ hoặc kích chọn trực tiếp ở mục tỉnh/thành phố góc bên phải màn hình.

Bước 4. Kết quả tra cứu các vùng nguy cơ đến cấp xã như sau:

