UBND TINH VTNH LONG
S CHI HUY PHONG CHONG
DICH BNH COVID-19 TINH
S:

05 /HD-SCH

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc
Vinh Long, ngày A tháng 11 nàm 202]

HU'aNG DAN
ye vic cách ly y t ti nhà di vó'i ngtrôi tiêp xüc gãn vó'i ngurô'i mac
COVID-19 (Fl) trên ctja bàn tinh Vinh Long
Can cü cong van s 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 cüa B Y t v vic
giâm th?ñ gian cách ly, thi dim cách ly y t Fl ti nhà, quân l diu trj bnh
nhân COVID-19;
Can cü Quyt djnh s 2020/QD-UBND ngày 29/07/202 1 cüa Chü tjch
UBND tinh Vinh Long v vic Phê duyt K hoach thirc hin giàm thñ gian
each ly, thI diem cách ly y t Fl t?i nba, quán 1 diu trj bnh nhân COVID-19
trên dja bàn Thành ph Vinh Long, huyn Long H, huyn Tam BInh và Thj xà
BInh Minh;
S Chi huy phông, chng djch bnh COVID-19 tinh hixfrng dn each ly y
t t.i nhà di vci ngi.thi tip xüc gn vi nguii mc COVID-19 (Fl) trên dja bàn
tinh Vinh Long, cii th nhu sau:
1. Phim vi áp diing

Ap diing bin pháp each ly y t tti nhà di vói F 1 trên phm vi toàn tinh
Vinh Long.
2.Dôitirqngápding
- NhUng ngii?ii tip xüc gn vói ca bnh xác djnh (gçi là Fl) theo huàng
dn B Y t (trir nhtrng tnthng hçp dan vj y t xác djnh yu té djch t nguy Co
lay nhim rtt cao);
- Ngtthi cüng nhà vOi F 1 duqc each ly cüng vâi F 1 t.i nhà;
- Ngui trirc tip chàm sóc, h trV Fl duçc each ly cüng vó'i F 1 ti nhà.
3. Thô'i gian
- Cách ly y t tii nhà, ncyi kru trü (sau day gçi chung là cách ly tti nha) 14
ngày lien tVc k tü ngày tip xüc 1n cui vi ngui nhim COVID-19.
- Sau cách ly y t, tip ttic theo dôi sue khOe 14 ngày tip theo.
4. Quyt dlnh cách ly ti nhà

Uy ban nhân dan xã, phtthng, thj trn ra Quy& djnh áp diing bin pháp
cách ly y th di viii F 1 tai nhà trên co s d nghj cüa bô phn tham mutt, trong
do nêu kt qua xem xét diu kin cách ly ti nhà, dja dim, thai gian each ly.
5. Yêu cãu
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- Dam bão dü diu kin cho each ly y t dii vâi F 1 tai nhà theo quy djnh;
- Cp huyn và cp xã thành 1p Ban Chi dao cách ly y t F 1 tai nhà gm:
Chü tjch UBND lam Tru&ng ban, Y t lam thixông trçrc, Cong an, Quân sr, các
ngành và doàn th là thành viên;
- Tai p, khóm: thành 1p Ban Diu hành each ly y tê Fl tai nhà gôm:
Tru&ng tp/khóm lam Tru&ng ban, Y t thiRing trirc, các ngành và doàn th là
thành viên;
- Các di tisçYng nêu tii miic 2 phãi có Bàn cam kt thirc hin các bin
pháp cách ly y t tai nhà phông, chng djch COVID-19 theo mu Phii lc 1 và
Ph liic 2 kern theo Hithng dn nay; ngi.thi d nghj each ly và ngiRii a li nhà
cam kt chp hành dung các quy djnh v cách ly tai nba (theo Quyt djnh si
2020/QD-UBND ngày 29/7/2021 cüa Chü tjch Üy ban nhân dan tinh).
- Ngu?ii & cüng nhà vâi F 1 không di ra ngoài trong su& th&i gian each ly;
(ngii&i cüng nhà vói F 1 có th chuyn sang noi & khác tru&c khi thirc hin cách
ly tai nba). Trong truông hçip cn thi& & li v&i s luçmg ngix&i ti thiu.
- Co treo bang thông báo dang thrc hin cách ly phông chng COVID-19
(tic ngày... dn ngày....) tru&c nhà và cäng day phong töa.
- Luôn thirc hin Thông dip 5K và các bin pháp phông, chng djch theo
quy dnh.
- Cài dt và khai báo y t hang ngày trén 1rng diing PC-COVID trong su&
th&i gian cách ly.
- T? do than nhit, theo dôi sirc khóe và cp nht hang ngày trên 1mg diing
PC-COVID. Truông hçp không có din thoi thông minh thI phài thông báo cho
can b y t dugc phân cong theo dôi sirc khOe hang ngày qua s din thoai duc
cung dtp. Dc bit khi có biu hin nghi ng? nhu ho, s&, dau rat hong, khó th&
thI phâi cp nhtt ngay trên 1rng dçing PC-COVID và báo ngay cho can b y t.
Tru&ng hçip không th tir do than nbit thI can b y t hoc ngu&i chäm sóc, ho
trçY (nêu co) sê do cho ngu&i each ly; tr thirc hin các bin pháp v sinh khir
khun noi & hang ngày và xir 11 rae thai theo quy djnh tti Phii hic 3 kern theo
Hii&ng dn nay; di.rçc ly mu xét nghim PCR vào ngày thu 1, thu 7, thu 13.
- Can b y t c s& thirc hin theo dung hu&ng dn xi.r 1 rác thai cüa
ngu&i cách ly tui Cong van s 5599/BYT-MT ngày 14/7/202 1 cüa B Y t.
- Tru&ng hçip Fl là ngu&i lao dng tai các doanh nghip thirc hin each
ly:
+ Tti c s& cách ly cüa doanh nghip dã dizçc chun bj, cp thm quyn
phê duyt trong phuong an phông chng djch COVID-19.
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+ Nu doanh nghip không có ca si each ly Fl theo quy djnh, thI doanh
nghip ph& hçip vôi Ban chi dto phông chng djch cüa dja phuang tiên hành l.p
danh dách và bàn giao s nguñ lao ding là Fl cho dja phucmg noi ngui lao
dng cu trü d ra Quyêt djnh each ly theo quy djnh.
6. Kinh phi thrc hin
- Chi phi cách ly tai nhà và tai doanh nghip do ngu?ii duçic each ly tai
nhà và doanh nghip tir chi trâ.
- Chi phi xét nghim, phi cp ngithi thirc hin nhim vij do kinh phi
phông, chng djch cüa dja phuang chi trã.
7. To chtrc thtrc hiên
7.1. S&Ytê
a) Chi dao các dan vj trirc thuc can cir theo chüc nàng nhim viii, dam
bào cong tác y t d,i vâi các trrnmg hqp cách ly tai nhà.
b) Chi dao Trung tam Y t các huyn, thj xã, thành pM:
- Tham mixu thành 1p các Tram y t luu dng theo tüng ciim (tai Quyêt
dinh s 281 7/QD-UBND ngày 19/10/2021 cüa Chü tjch UBND tinh), san sang
kich hoat khi có s ca F 1 trén dja bàn tang cao;
- H try, hurng dn Tram Y th chju trách nhim dánh giá yu t nguy Co
d xut xem xét diu kiên cách ly y t tai nhà.
- Thirc hin ly mu xét nghim SARS-CoV-2 cho ngui each ly tai nhà,
ngu?i chàm soc và ngu?iii i cüng nhà theo quy djnh.
- Dánh giá tInh hInh ap diing each ly y t tai nhà cho di tuçing F 1 trén dja
bàn, báo cáo Trung tam kim soát bnh tt tinh d tng hçp báo cáo Sâ Y t
tham muu UBND tinh.
7.2. S& Thông tin và Truyn thông
- PMi hçp vâi Ban Tuyên giáo Tinh üy huing dn các cci quan thông tin
dai chi1ng tuyên truyn, pM bin rng rài nhthig vic cn lam d kiêm soát, quãn
1, giám sat hiu qua vic each ly F 1 tai nhà d ngtthi dan và các co quan chüc
näng bi& và thirc hin hiu qua.
- Nghiên ciru và trin khai các bin pháp img diing trên din thoai di
dng, d phiic vi giám sat, quán l, hithng dn, M trV kjp th?ii cho nguñ thrc
hin each ly tai nha, ngithi trong cüng gia dInh; giài pháp nn tang quân 1 chui
lay nhim d phc vi1 quàn l thông tin F 1.
- Tuyên truyn, hithng dn ngui dan sir ding các giâi pháp cong ngh
thông qua các phucing tin nhu báo, dài.
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- Trin khai các giái pháp nn tang üng diing CNTT trong cong tác phOng,
chng djch C OVID- 19 nhu: nn tang h trg 1y mu và trà kêt qua trrc tuyên;
nn tang truy v&; khai báo y th din t1r trên PC-COVID, S sirc khOe din tr;...
7.3. UBND các huyn, thj xã, thành phô
a) Chi dao t chrc thirc hin each ly F 1 tii nhà trén dja bàn; giao các dan
vj sin sang ca s các 4t dçing cn thit d t chüc each ly F 1 t?i nhà.
b) Chi dao Trung tam Y th hithng dn UBND xã, phumg, thj trn xem xét
diu kiên cách ly tai nhà.
c) Chi dio Phông Tài nguyen va Môi tru?mg phi hqp vâi Trung tam y t
phân cOng dan vj phii trách thu gom, 4n chuyn rae thai lay nhim den ca sO'
diu trj trên dja bàn hoc Co sO' xü l chit thai lay nhim d xi:r l theo quy djnh.
d) Chi dio Phông Van hóa - Thông tin chü trI, phi hçp vO'i các dan vj có
lien quan trin khai các giài pháp cOng ngh trong cOng tác phông, chng djch
COVID-19, dng thO'i dy math tuyên tmyn cho ngithi dan nrn bt các chü
truang, quy djnh. Kjp thO'i h9p T cOng ngh d thông tin v tInh hInh trin khai
các ni dung trong cOng tác h trg phông, chng djch COVID- 19.
d) Chi dao thành 1p các t tun tra, giám sat vic tuân thu các quy djnh
v cách ly F 1 tai nhà; kjp thO'i phi hcp xü l các vi phm lam ành huO'ng dn
cOng tác phông, chng djch; dam bâo an ninh trtt tir tai khu virc.
7.4. UBND các xã, pbu*ng, th1 trân
- Thành lap T thm djnh diu kin cách ly tai nhà cüa dja phuang, có the
bao gm các thành viên là y t thuO'ng trirc, cOng an, dan quân, hi, doàn th&
cong tác viên dan s - y t, t truO'ng p, khóm, bI thu chi b, Mit trtn.
- Co phuong an h trg y t, cung cp luong thirc, thirc phm di vâi
truO'ng hçp cà gia dInh each ly tai nhà hotc các truO'ng hçp dc bit khác.
- Chi dao T COVID- 19 cong dng quán 1, giám sat, thixc hin nghiêm
vic t chO'c each ly tai nba; là cu ni kt ni thông tin giüa nguO'i cách ly,
nguO'i a cüng nhà vO'i nhân viên y t và chInh quyn dja phuang.
- Chi dao 1irc lugng cong an, dan quân, dan phông: Tun tra, giám sat It
nht 3 1nIngày, dam bào cOng tác cách ly và an ninh trt tçr trong khu v1rc. Lp
biên bàn xà l kbi Fl, nguO'i O' cüng nhà vi phm các quy djnh phOng chng
djch. Thy vào müc d vi phm, Ban chi dao phông, chng djch O' dja phuong
xem xét, quyt djnh các hInh thüc xO' 1 theo quy djnh.
- T chO'c quàn 1, giám sat nghiem vic cách ly y t tai nhà. Chi dao
truàng! phó t than dan tir quàn và các lirc luçing dja phuong, hithng dan, tuyên
truyn cho di tuçing F 1 thçrc hin cách ly, nguO'i O' cüng nba vâi F 1 chap hanh
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dung theo quy djnh và ngi1i dan xung quanh tjch crc theo dOi, phi hqp giám
sat viêc thuc hiên each ly.
- Phân cong can b tip nhn và xir l khai báo y t din tir hang ngày trên
üng ditng PC-COVID. Lien h So Thông tin và Truyn thông dê ho trçl cap tài
khoân và hi.rcng dn si:r ditng 1rng diing quán 1 tip nhn và xir 1 phàn ánh trên
PC-CO VID.
8. Diu khoàn thi hành: K tir ngày ban hành hi.rng dn nay. Nhtrng
trithng hqp cách ly tp trung trucc do vn tip tVc thirc hin cách ly tp trung
cho dn ht thii gian theo quy djnh.
Trên day là HuOng dn cách ly y t tti nhà dôi vi ngi.thi tiêp xüc gân vOi
ngi.thi mtc COVID- 19 (Fl) trên dja bàn tinh VTnb Long, d nghj các dja phixang
trin khai thrc hin. Trong qua trInh thirc hin nu có kbó khàn, vuóng mc các
don vj phàn ánh v Sâ Chi buy phOng, chng djch COVID-19 tinh d kjp th?ñ
báo cáo vâi Ban Chi do phOng, chng djch COVID- 19 tinh và UBND tinh cho
kin chi dio, h trçY giái quyt./.t'V
Noi nhân:
- Bô Y t;
- TTTU, HBND tinh;
- CT, PCT UBND tinh;
- Các s&, ban, nganh tinh;
- Các cci quan Dáng thuc Tinh üy;
- BCD PC djch COVID-19 các huyn, tx, tp;
- LDVP UBND tinh;
- UBND các huyn, thj xa, thành ph&
-PhOngVX;
- Lixu VT.

CHU TECH UBND TINH
Lfr Quang Ngôi
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Phu luc 1
MAU BAN CAM KET THI)C HUN CACH LY Y TE TiM i.n-iA
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
BAN CAM KET
Thtrc hin các bin pháp cách ly y tê ti nhã phOng, chông dlch COVID-19
HQ và ten ngri each 1y
S CMT/CCCD

Diên thoti:

H và ten chU h/dti din ngu?i i cüng nha
S CMT/CCCD

Dién thoti:

Dja chi nhà i (noi thirc hin cách ly y t):
I. NGIYOI CACH LY
Tói xin cam ke't thirc hin tat các bin pháp cách ly y te tçii nhà c th nhir sau:
1. ChAp hành nghiêm quy djnh v cách ly y t ti nhà. Cách ly dü s ngày theo quy
djnh. Tiêp tiic thirc hin theo dOi süc khöe tai nhà sau khi k& thüc each ly y th theo
quy djnh.
2. Tuyt di không ra khói phông cách ly trong su& th?i gian cách ly.
3. Thirc hin dAy dü Thông dip 5K và các bin pháp phOng, ch6ng djch bnh
COVID- 19 theo hixó'ng dn và khuyn cáo cüa B Y t& Cài dat và sir diing các phAn
mêm khai báo y té din ti. Th%rc hin khai báo y t hang ngãy và thông báo cho can b
y té khi cO biu hin ho, s6t, dau rat hong, khó th...
4. Phi hçp vOi can b y t d duçe lAy mu xét nghim SARS-CoV-2 trong qua
trInh each ly theo quy djnh.
Nu vi pham cam kt, tôi xin hoàn toàn chju trách nhim truâc pháp 1ut và dn bü các
chi phi phát sinh do vic tôi không tuân thu các quy djnh ye cách ly y té tai nhà.
II. CHU HO/BA! DIN NGU'C%! €1 CUNG NHA
Tói xin cam két:
1. Darn bão du diu kin co sô vt chAt, trang thit bj dáp ng yêu cAu each ly y th ti
nhà dôi vOi ngui cách ly. Thirc hin v sinh khir khuân và thu gom rác thai hang ngày
theo quy djnh.
2. Theo dOi, giám sat, nhAc nhô ngui each ly thrc hin dung các yeu cAu v each ly y
t phOng, chng djch COVID- 19, không ra khôi nhà vã each ly dii th?yi gian theo quy
djnh.
3. Không tip xiic gn vri nguM cách ly;
4. Khong cho nguii khác vao nha trong su& th?i gian th?c hin cách ly y th (trü
ngtthi & ciing nhà, nhân viên y t va ngu&i có thAm quyn giám sat cách ly y tb).
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5. l3áo ngay cho can b y th khi ngri each ly t%r thi khói nhà holic có các triu chimg
nghi ngi mc bnh nhu ho, st, dau rat h9ng, khó thâ.
6. Tir theo dOi src khôe. Khi có biu hin nghi ng nhix ho, st, dau rat h9ng, khó thâ thI
phãi báo ngay cho can b y t.
7. Phi hçip vài can b y t d duçc 1y mu xét nghim SARS-CoV-2 theo quy
djnh.
8. Ngu?i a cüng nhà không drc ra khói nhà, thirc hin Thông dip 5K vã ghi chép dy
dü các mc tip xüc trong thai gian cO ngithi cách ly t?i nha.
Nu vi phm cam k&, tôi xin chju mçi trách nhim theo quy djnh cüa phap 1ut./.
ngày.... tháng .... nám 202...
Ngu*i each ly Chü h/Di din
ngu*i&cüngnha

To nhân dan ttr quãn

UBND cp xã
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Phu1uc2
MAU BÀN CAM KET CHO NGTJOI CHAM SOC, HO TRQ NGU'OI CACH LY
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Doe lap - Tu do - Hanh phüc
BÀN CAM KET
Thurc hin các bin pháp phông, chông dch COVID-19
Hç và ten ngu?i chäm sóc, h trçr
S CMT/CCCD

Din thoti:

Ho và ten ngithi cách 1y
S CMT/CCCD

Diên thoai:

Tói là ngw&i chäm sóc, ho tn ngithi cách ly tQi nhà tgi dja chi.

hin các bin pháp phông, chng djch COVID-19 cu tM nhw sau:
1.Hiràng dn cho ngixi each ly và ban than thirc hin nghiêm Thông dip 5K, các bin
pháp phOng, chng djch theo quy djnh.
2. Cài dit va sfr dicing cac phtn mm khai báo y té diên t1r. Thiic hin theo dOi süc khóe,
do than nhit cho ngithi cach ly va ban than. Thirc hin khai báo y té hang ngày và
thông báo cho can b y tê hang ngày va khi ban than hotc ngu?i each ly có ho, sOt, dau
rat h9ng, khO th.
3. Tuyt dôi không ra khOi phOng each ly trong su& thai gian each ly.
4. Phi hcip vOi can b y t d duçc 1y mu xét nghim SARS-CoV-2 trong qua trInh
each ly theo quy djnh.
5. ChU dng v sinh khCr khuAn phOng each ly, qu.n áo, do dung cá nhân vã cüa ngui
each ly.
Nu vi phtm cam kt, tôi xin chju mi trách nhim theo quy djnh cüa phãp 1ut./.
ngày.... tháng .... nàm 202...
Ng.rô'i cam két Chü h/Dii din
ngu*iô'cüng nhà

To nhân dan tir quán

UBND cap xä
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Phi inc 3
V SINH KHIJ KHUAN, QUAN L CHAT THAI
1. V sinh kh.r khuân môi trtrô'ng
- Thirc hin v sinh môi tmng, khtr khun ti thiu 2 thnlngày tti các vj tn: San nhà,
san khu v sinh và be rntt thiiông xuyen tiêp xik nhis bàn, ghê, thành giii6ng, tü quân áo,
tü 1?nh, tay nàm ci'ra, bôn câu, lavabo, vôi rnrOc,...
- Phãi lam sach b mtt, d dung, vt diing truc khi tin hành khü khun. Ngui
chãm sOc tré phâi drn7c huàng dan thirc hin và deo khâu trang, gang tay khi thirc hin
lam sch, khü khuân be mt môi tnthng.
- Dung djch lam stch và khi:r trUng bang chit thy rCra thông thii6ng va cn 70 d.
Thu?ng xuyen sfr diing con 70 d dê lau các be mtt các thiêt bj din, din ti:r nhix cong
tãc den, diêu khiên ti vi, din thoi,... Tnrâc khi lau phãi tat nguOn din.
2. Khtr khun quãn áo, do dñng cüa ng.rôi cách ly
- Gitt riêng qun áo cüa ngu?i cách ly. T& nht giit ngay trong phOng each ly và
phii khO tir nhién hotc say
- Tnràc khi gitt, phãi ngâm d vãi vOi xà phOng gist trong ti thiu 20 phüt.
3. Quãn 1 chat thai tn phông cách ly
- Phân loti: chit thai là khu trang, khän, gthy lau müi ming phát sinh tli phOng each
ly tti nhà, nñ 1uu trli phâi thrçic bO vào ti:ii dimg chat thai, sau do xjt con 70 d dê khlr
trüng va buc chat ming tüi, tiêp tiic bO vào thüng dirng chat thai lay nhiêm cO lot tüi, cO
nap dy kin, có biêu tllclng cãnh báo chat thai cO chlra chat gay bnh dt a trong phOng
cách ly. Ben ngoài tUi, thüng có dan nhän "CHAT THAI CO NGUY CO CHUA
SARS-CoV-2".
- Thu gom: tnirc khi thu gorn, tüi dijng chit thai phái buc kin ming tlii và tip tiic
bO vào tüi drng chat thai lay nhiêm thu 2, buc kin ming tüi, sau dO bO vào thüng thu
gom chat thai lay nhiêm. Thüng thu gom chat thai lay nhiêm phãi có thành cling, cO nap
dy kin, có bánh xe day, ben ngoài thüng có dan nhän "CHAT THAI CO NGUY CO
CHU'A SARS-CoV-2". Các chat thai khác thrc hin thu gom và xlr l theo quy djnh cüa
B Tài nguyen và Môi tnrang. Các thüng dmg chat thai phãi duc thu gom riêng. Trong
qua trInh thu gom, thüng drng chat thai phãi dy nap kin, dam bào không bj rai, rO ri chat
thai ra ngoài. Tnthng hçp nguai each ly xuât hin triu chlrng nghi nga mac COVID- 19
hotc cO kêt qua xét nghim drnmg tInh vài SARS-COV-2 thi tat cà chat thai ti phOng
each ly cüa ngithi nay phãi duçc thu gom và xlr l nhu chat thai lay nhim. Sau do phãi
thirc hin khü trling và xlr 1 môi truang theo huàng dn cüa Bô Y tê.
-Van chuyn, xlr 1 chit thai: UIBND cp tinh can dr vào diu kin ciii th cüa dja
phuong dê quy djnh tan suât thu gom, ngixai chju trách thim thu gom, phucng tin vn
chuyén, bin pháp xlr l chat thai elm ngi.r?i each ly bão dam yêu càu.
- Thai gian kin gift tm thai chit thai CO nguy ci cha SARS-CoV-2 khOng qua 02
ngày.
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Phu luc 4
MAU GIAY XAC MN DU DIEU KIN C(I) sO ViT CHAT, TRANG
THIET BI DAM BAO CACH LY Y TE TI NHA
UBND....

S:

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dôc lap - Ti do - Hnh phuic
, ngày tháng nàm 20....

/GXN-UBND

GIAY XAC NHIN
DU DIEU KILN CO SO ViT CHAT, TRANG THIET B!
DAM BAO CACH LY Y TE TI NHA

UY BAN NHAN DAN

- XAC NHJN

I. THÔNG TIN CHUNG
HQ vã ten ngri each ly.
S CMT/CCCD

Diên thoai:

HQ và ten chü h/dii din ngu?i a cüng nhà
S CMT/CCCD

Din thoai:

Dja chi nhà (noi thirc hin cãch ly y t)

II. NO! DUNG XAC NH4N
Xác nhân Nhà a tai dja chi nêu trén cO dü diu kin v ca sâ vat chat, trang thit bj
d th?c hin each ly y té tti nhà.

Nyi nhãn:

-Liju:...

CHU TICH
, ghi ho ten và dóng dáu
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Phy lye 5
DIEU KIN CACH LY Y TE TA! NHA vA QUY TRINH GIAM SAT
1. Yêu cãu co' so' vt chat, trang thiêt bj tlãm bão each ly y t ti nhà
Dê duçc xem xét thirc hin each ly tai nhà, Uy ban nhân dan cap
phumg/xã së tiên hành kiêm tra, xác nh.n co sâ vt chat, trang thiêt bj dam bâo
dü các diu kin each ly theo Huo'ng dan tai Cong van so 5 5991BYT-MT ngày
14/7/202 1 cüa B Y tê ye vic giám thai gian cách ly, thi diem each ly y tê Fl
tai nhà, quân 1 diêu trj bnh nhân COVID- 19, cii the:
- Noi cách ly là nhà 0' riêng lé; can h trong khu tp the, khu chung cu.
- Phâi có phOng each ly riêng, khép kin và tách bit vâi khu sinh boat
chung cüa gia dInh.
- Nêu ngu0'i than 0' cüng phOng ngü v0'i F 1:
+ PhOng ngü phãi ducic thông khí t&.
+ Dt giu0'ng each nhau it nht 2m.
+ Dt tam ngän quanh giu0'ng F 1.
- Trtro'c cira Nhà cách ly can có:
Biên cãnh báo nell do, ehü yang: "DjA DIEM CACH LY Y TE
PHONG, CHONG DCH COVID-19"; có thüng chira chat thai lay nhim có
dan nhãn "CHAT THAI CO NGUY CO CHU'A SARS-CoV-2" dê dirng trang
phiic phOng h cá nhân cüa nhân viên y tê thai bO.
- Trtro'c cura PhOng cách ly can có:
Bô trI bàn tnrâc cüa phông each ly dê cung cap suât an riêng, nu0'c uông
và các nhu yeu phâm khác cho ngu0'i each ly.
- Trong Phông each ly câncó:
+ Phài Co nhà v sinh, nhà tam dung riêng, có du dung ci v sinh cá nhân,
xà phOng rüa tay, nithc sach, dung djch sat khun tay chüa It nht 60% en (sau
day gçi tat là dung djch sat khun tay). Nu ngu0'i than str diing chung phông v
sinh vâi F 1: PhOng v sinh phâi diicc thông khI t&; V sinh, khir khuân nhà ye
sinb sau mi ln sü diing.
+ Co dng ci do than nhit cá nhân trong phOng.
+ Trong phông cách ly có thüng dirng chat thai, có nap day, m bang dp
chân, có lot tüi màu yang dê dçrng chat thai gôm khâu trang, khàn, giây lau müi
ming, có dan nhän "CHAT THAI CO NGUY CO CHU'A SARS-Cov-2;
thüng dung chat thai sinh boat, cO nap day, m0' bang dap chân vã có lot tüi màu
xanh d dirng chat thai sinh boat khác.
+ Không dixçc dung dieu bOa trung tam, có the dung diêu bOa rieng; Dam
bão thông thoáng khI, tot nhât nen thuO'ng xuyên m0' cra so.
+ Co may giit hoc xO, chu dirng quân áo dê ngu0'i each ly tir git.
+ Co chôi, cay lau nhà, giê lau, 02 xô và dung djch khir khuan hoc chat
tay rira thông thu0'ng dé ngu0'i each ly t%r lam v sinh kh0' khuân phông. PhOng
each ly phãi dixçic y sinh kh0' khuan hang ngày.
+ Khuyen khich lap camera dê giám sat ngii0'i each ly.
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+ Phái trang bj dy dü phucmg tin phông h cá nhân phông, chng lay
nhim (khau trang y tê, gang tay y tê, giày, kInh báo h, quân, ao) dê ngu?i nhâ
si:r di1ng khi bat buc phái tiêp xic gall vâingu?i each ly.
+ Nghiêm cam không disçc mang do dung, vt diing cüa ngithi cách ly ra
khOi nba.
2. Quy trinh giám sat each ly F! tii nhà
05 bithc, ciii the:
Birrc 1. Ban chi dao phông chông djch dja phuang ra Quyêt djnh cách ly
ti nhà các trix1ng hqp F 1 thOa các diêu kin ti các van bàn chi dao.
Blthc 2. Phân cOng nhim v11 các b phn lien quan thirc hin giám sat
cách ly ti nhà.
Btro'c 3. Nguôi cách ly thirc hin khai báo ngày 2 lan trên 1rng diing PCCOVID. Giám sat bang hInh ánh giri qua các lrng ding Zalo, Messenger vào
khung gi quy djnh hoc bat kS' khi nào ngi.thi giám sat yêu câu; H thông
camera cüa khu phô; Tmng hcip không có din thoi thông minh thi phãi thông
báo cho can b ytê hang ngày qua so din tho?i duçic cung cap ye tInh trtng sirc
khOe và tuân thu ni dung cam ket thirc hin cách ly ti nhà. Giám sat 2 lânlngày
và ghi nhn vào phiêu theo dôi süc khOe hang ngày và kiêm tra dt xuât khi có
tin báo cüa ngu?Yi dan xung quanh, phát hin qua camera, qua üng ding djnh vi.
Btró'c 4. Kêt thüc cách ly trong các truông hçip sau:
- Ngithi cách ly hêt thñ gian cách ly ti nhà và kêt qua xét nghim am
tInh, khOng có triu chirng viêm ho hap cap.
- Ngthi cách ly có kêt qua xét nghim dixang tInh can chuyên vin diêu
tr!. Nguii cách ly van con trong thyi gian cách ly nhi.rng phát sinh bnh 12 can
duc diêu trj, giám sat ti bnh vin.
- Ngii?i cách ly can chuyén cách ly tp trung.
- Ngi.thi cách ly có kêt qua xét nghim duong tInh can chuyên vin diêu
tn.
Bu*c 5. Tng hqp h s cách ly, ch d báo cáo
Nhânviên To COVID cong dOng tong hçp hO s ngui cách ly dã hoàn
thành, chuyên cho Tram y té de luu gifl:
- Tram y tê thrc hin báo cáo djnh kS' hang ngày ye cho Trung tam y te:
so ngtthi cách ly tti nhà (dOi tuqng F 1, F2); sO ngui hoàn thành cách ly (kêt
thüc thii gian, chuyên vin dieu tr COVID- 19, chuyên vin dieu trj bnh l
khác, chuyen cách ly tp trung).
- Trung tam Y te thirc hin báo cáo sO lieu djnh k' hang ngày ye cho
Trung tam Kiem soát bnh tt e tong hqp báo cáo Sâ Y tê.
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Phui luc 6

TIEP TE THIC AN, NHU YEU PHAM
1. Do an diiçic cung cap cho ngithi duçc each ly phài có nguôn gOc rO
rang, dam bão an toàn v sinh thirc phâm.
2. Cung cp d an vào thai gian c djnh trong ngày và dt ti bàn phIa
trmc phông cho ngi.ri duçvc cách ly.
3. Den gi an, ngithi & cüng nhà vâi each ly dt thirc an trên bàn tnróc
phông cho ngu&i cách ly.
4. D tip t, thu yu phrn chuyn cho ngithi cách ly dtt tnr&c c&a
phông. Tuyt dôi không chuyên do cüa ngis&i duqc cách ly ra ngoài, trong
tru&ng hçip dc bit phâi xin kiên than viên ytê phii trách.
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Phii hic 7
BANG THEO DO! SU'C KHOE NGIfOI DIJC CACH LY TI
NHAIN€fl LUU TRU
Ngay bat du cáeh ly

/

/

HQ và ten ngiRi duçc cách 1y
S din thoui ng1xi duc each ly
Dja chi ngii?i cách 1y
HQ và ten ngr?i theo dOi
S din thoai d lien h khi cO các triu chüng nghi mc bnh
Thir tij
ngày
theo dOi

Ngay
giám sat

Than nhit do
dirçc

Co triu
chirng nghi
ngô' mac bnh
(Nu có ghi
rö)

Sfrc khóe bInh
thiràiig(Không
có triu chirng
nghi ngo) Nu
không có ghi
"BT"

Ca
bnh
nghi
ngo
(Dánh
du X
nêu

co)
S
Ngãy 1

.../.../2021

Ngay2

...I.../2021

Ngay3

.../.../2021

Ngay4

.../.../2021

Ngay5

.../.../2021

Ngày6

...I.../2021

Ngãy7

.../.../2021

Ngày8

.../.../2021

Ngày9

.../.../2021

Ngay 10

.../.../2021

Ngayll

.../.../2021

Ngay 12

.../.../2021

Ngay13

.../.../2021

Ngay 14

.../.../2021

C

S

C

S

C

Väng
mt(Nêu
yang
mt báo
ngay
cho Iãnh
dto phu
trách)

