
"PHONG CIINGDJCH  

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - T,r do - Htnh phuc 

S:4'/J/UBND-SYT Dà Náng, ngày AS tháng nám 2021 
V/v áp ding các bin pháp each ly y t 
xét nghim, theo dOi sic khOe phông, 

chông djch COVID-19 

KInh gui: 

- Các sâ, ban, ngành, hi, doàn th thành ph; 
- Các co quan, dan v Trung ucrng dóng trên dja bàn; 
- TJBND các qun, huyn. 

Ngày 14/7/2021, B Y t ban hành Cong van s 5599/BYT-MT v vic 
giàm thi gian cách ly, thI diem each ly y tê Fl ti nhà, quãn 1 diêu trj bnh 
nhân COVID-19; Theo do, can eli thc tién, tham khão các khuyên cáo elm To 
chüc Y té The giâi, Trung tam Kiêm soát và phOng ngüa bnh tt Hoa K' ti 
Vit Nam, B Y tê huàng dn mOt so ni dung lien quan den thai gian each ly y 
t, thI dim each ly y tê tai  nhà cho dôi tuçmg tiêp xüc gân vâi ca bnh (Fl) và 
quãn l diêu trj bnh nhân COVID- 19; 

Xét d nghj elm S Y th ti Cong van s 305 C/SYT..NVY ngayAS /7/202 1, 
dê dáp 1mg cong tác phOng, chông djch COVID-19 kjp thai, hiu qua, Chü tjch 
•UBNDthành phô có kiên chi dao nhix.sau: 

1. Ap dicing giám thii gian each ly y t ti'r 21 ngày xung 14 ngay (tri'r 
trithng hgp khác theo quy djnh cüa Ban Chi do Quoc gia phOng, chông djch 
COVID-19 và cüa B Y tê); Lay mâu xét nghim 04 lan vào cac ngày thu i, thu 
4, thu 7, thu 14 ké tü ngày tiêp xüc v&i nguôn lay hoc ngày thi khoi dja phuang 
có djch; tiêp tic theo dôi sue khóe tai nhãlnoi km trct 14 ngày tiêp theo, lay mu 
xét nghim 02 lan vào các ngày thu 7, thu 14 kê tir ngày hoàn thành cách ly t.p 
trung dôi vâi các tnth'ng hp sau: 

a) Các tru'&ng hcip .tzcic xác djnh là F 1; 

b) Ngixài nhp cánh tx nuOc ngoài (bao gm Ca nguii nhp cánh trái phép); 

c) Ngu?i tlmg dn, v tlr các djch (thôn, xóm, di/ t dan ph/ 
âp/khóm/dan vi... có ghi n14n ca bnh COVID-19) trong vOng 28 ngày tInh tir 
ngày ca bnh cuôi cling elm ô djch ducc ghi nhn; 

d) Ngr?ii tlrng dn, v ti'r các dja phuang dang thrc hin giân each x hi 
theo Chi thj so 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chi thl so 1 6/CT-TTg ngày 
31/3/2020 elm Thu tuâng ChInh phli, các dja phi.rong/khu virc dang phong tOa 
trên Ca nrn9c; 

d) Nguài tlrng dan, v t1m các dja phi.ro'ng/khu virc nguy Co rt cao, nguy co 
cao trên Ca nuâc theo Quyêt ctjnh so 2686/QD-BCDQG ngày 31/5/2021 elm Ban 
Chi dao  quOc gia phông, chOng djch COVID- 19. 

UY BAN NHAN DAN 
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2. Cách ly y t ti nhà dü 14 ngày tr ngày r?ñ khói dja phuong hoc ngày 
tiêp xüc, nghi ng tiêp xiie và xét nghim 04 lan vào các ngày thu 1, thu 4, thu 
7, thu 14 ké tr ngày tiêp xüc hoc ngày r&i khôi dja phrnmg doi vói các tnthng 
hqp sau: 

a) Ngithi ti'mg dan, v tü các xâ, phu&ng trên cà ntruc Co ghi nh.n truông 
hcip mac do lay lan ti cong dông trong vOng 14 ngày tInh tü ngày ca bnh cui 
cüng dixçic ghi nhn (tth các dôi tuqng phâi each ly y tê tp trung). 

b) Ngui di.rcic xác djnh là tri.r&ng hçtp có nguy co lay nhim cao: 

- Ngu&i tirng di qua các dja dim trong khoãng thii gian B Y t thông báo 
khn (nhung không phâi là tnrng hqp Fl và không näm trong yang phong tOa, 
gin each); 

- Ngu&i có tip xiic trong vOng 02 met vói ca bnh xác djnh hoc ca bnh 
nghi ng? trong khoãng thai gian ti'r 03 ngày den 05 ngày truâc khi khäi phát cüa 
ca bnh xác djnh hoc ca bnh nghi ng (neu là ngithi lành mang tràng thI ngày 
khOi phát duçc tInh là ngày lay mu bnh phâm có xét nghim duong tInh v&i 
SARS-CoV-2); 

- Nguôi di trén cüng may bay, tâu hoà, xe khách... nhixng không ngi cüng 
hang và truâc sau hai hang ghê vài ca bnh; 

- Nguii có dn khu vrc, dja dim lien quan dn ca bnh trong khoâng thai 
gian có ca bnh hin din nhung không tiêp xñc trong vOng 2 met ho.c không rO 
qua trInh tiêp xüc vói ca bnh. 

3. Di vói các trung hcip tip xüc vói ngui tMp xüc gn vâi bnh nhân 
COVID- 19 (F2): Cách ly t?i  nhà chO kêt qua xét nghim PCR cüa nguôi tiêp 
xüc gân (F 1);  Nêu kêt qua xét nghim PCR cüa Fl duong tInh vói SARS-CoV-2 
thI chuyên cap each ly F2 nhu dôi v,i Fl. Nêu két qua xét nghim PCR cüa Fl 
am tInh vâi SARS-CoV-2 thI trirèng hçp F2 &rqc kêt thüc vic each ly va tip 
tic tir theo dôi si'rc khoè trong vOng 21 ngày ké tr ngày tiêp xüc lan cui vâi 
trithng hçip Fl, nêu xuât hin triu chung nghi ng mac bnh thI tiêp tçTc lay mâu 
bnh phâm xét nghim PCR. 

4. Giao S& Y t chü trl, phi hqp vói UBND các qun, huyn, Cong an 
thành phô và các Co quan, don vj lien quan: 

a) T chüc trin khai thirc hin các quy djnh v giãm th&i gian each ly, xac 
than hoàn thành cách ly dôi vth nhffiig tnr&ng hcrp dâ thirc hin each ly y t dü 
hoc han 14 ngày. ?ôi vâi rthQng tnring hqp dâ th1rc hin each ly han 14 ngày 
ma ngày lay mu gân nhât d qua 48 githI thrc hin xét nghim SARS-CoV-2 
truOc khi hoàn thành each ly y tê. Bat dâu áp dicing ti'r ngày ban hành Cong van 
nay. 

b) Chun bj sn sang các phuang an, kjch bàn, k hoach; chü dng tham 
mini UBND thành phô áp diing vic each ly các trixOng hgp Fl ti nha trong giai 
don phü hcip theo din biên cüa djch bnh và tInh hInh thirc te tai  thành ph& 
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c) Trin khai thirc hin các quy djnh v diu kin xu.t vin, quãn 1 diu trj 
và sau diêu trj dôi vói bnh nhân COVID-19 theo các quy djnh vâ htthng dn 
cüaBOYtê. 

d) Thuxng xuyên c.p nht các quy djnh, hithng dn cüa Ban Chi dao Quc 
gia phông, chông djch COVID- 19 và cia B Y tê, can cü vào tInh hInh thixc t 
ti dja phucmg, tham mru UBND thành phô chi d.o áp diing các bin pháp kiêm 
soát, phông, chông djch COVID-19 phü hçp trên dja bàn. 

5. UBND các qun, huyn, Cong an thành phé và cac s, ban, ngânh, doàn 
th, các ca quan, dan vj, to chüc có lien quan phôi hçip to cht're triên khai thi.rc 
hin các quy djnh ye vic giãm thi gian each ly, quân 1 diêu trj bnh nhan 
COVID- 19. 

Nh.n ducic Cong van nay, các ca quan, dan vi,  dja phi.rang khn tnrang 
ph& hcip triên khai th1rc hin; kjp thii báo cáo, dê xuât x1r 1 khó khàn, 
vxàng mac vuçit thám quyên, dam bão hiu qua cong tác phông, chông d jch.I. 

No'i nhIn: 
- Nhu trên; 
- VPCP, B YT (báo cáo); 
- TTFU, iT HDND TP (báo cáo); 
- Các UV Ban TVTU; 
- CT và PCT UBND TP; 
- CVP và PCVP VP UBND Tp; 
- Các c quan báo, dài TP; 
- Luu: VT, KGVX, SYT. 
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