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UY BAN NHAN DAN
T!NH BA RIA-VUNG TAU

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip — Tir do — Hnh phtIc
Ba Rja — Vüng Tàu, ngày 04 tháng 8 nám 2021

S: 9803/UBND-VP
V/v phuong an thI dim triên
khai cách ly Fl tai nhà.
KInh giri:

- Thu tru1ng các sy, ban, ngành;
Chü tich UBND các huyn, thj xã, thành pho;
- Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh;
- Báo Ba Rja - Vüng Tàu.
Dng kInh gui:
Uy ban Mt trtn T qu& Vit Nam tinh;
Ban Tuyên giáo Tinh üy;
Ban Dan van Tinh ñy.

Can cü Cong van s 5599/BYT-MT ngày 14/7/202 1 cüa B Y t v vic
giãm thñ gian each ly, thI diem cách ly y té F 1 tti nba, quail i diêu trj bnh
nhân Covid-19;
Truâc tInh hInh djch bnh Covid-19 tii tinh Ba Ria - Vüng Tàu dang din
biên phüc tap, khó luông; so ca xác djnh mac Covid-19 dã vilcct moe 1.000, qua
truy vet phát hin nhiêu tru?mg hcip tiêp x11c gân (Fl) và dã diicic dua each ly y
tê trong các cci sà cách ly tp trung, mt so Fl có diêu kin dc bit ye süc
khöe/sinh sân/nhO tuoi... mt so Fl có dü diêu kin an toàn phông chông djch
Covid-19, có nhu câu chrçic cách ly i nba nhung trong thi gian qua chua duçic
to chirc thuc hiên;
1. D giárn áp lirc ti co si cách ly tp trung, UBNID tinh triên khai
phixcing an thI diem cách ly F 1 ti nha theo hithng dan cüa Bô Y tê ti Cong van
so 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 vói các ni dung chi tiêt theo quy djnh ban
hành kern theo van bàn nay.
2. Chü tich UBND, Tru&ng Ban Chi dto phông chng djch Covid-19 các
huyn, thj xã, thành phô có trách nhim tO chic triên khai thirc hiên, kjp thai
báo cáo Chü tjch UBND tinh, Trithng Ban ChI dao phông chông djch Covid-19
tinh giâi quyêt các khó khãn, vi.thng mac.
3. Sâ Y t chju trách nhim t chirc hmcng dan, phi hqp v1i Cong an tinh
và UBND, Ban Chi do phông chông djch Covid-19 các cap kiêm tra, giám sat
vic thirc hin thI diem each ly F 1 ti nhà trên dja bàn quân 1, dam bão an toàn
phông chông djch Covid-19.
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4. Quyt djnh nay có hiu 1irc ti'ir 00 giô' 00 ngày 10/8/2021, djnh kr 10
ngày Ban Chi dio phông chông djch Covid- 19 tinh së to chirc dánh giá, rut kinh
nghim vic thI diem và së có 1 trInh cho các buâc tiêp theo.
Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo Ba Ria — Vüng Tàu tchirc
thông tin, tuyên truyên Ye CáC diêu kin, yêu câu cách ly y té ti nhà dOi vôi
nglx1i tiêp xñc (F 1), dông thyi, tuyên truyên cho ngiRii dan, tham gia phông
chông djch Covid-19 theo quy djnh./.
Noi nhân:
- Nhii trén;
- TTr.TU, TTr.HDND tinh; (b/c)
- Chñ tjch, các PCT.UBND tinh;
- Thành viên BCD Covid-19 tinh;
- CVP.UBND tinh;
- Lixu: VT, VX2.

KT. CHU T!CH
O CHU T!CH
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BAN NHAN DAN
BA RjA-VUNG TAU

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tiy do — H3nh phüc

QUY DINIH Tm DIEM CACH LY Fl Tid NHA
(Ban hành kern theo Cong van s 9803/UBND-VP ngày 04/8/2021
cla UBND tinh)
I. Di ttrçrng áp diing:
(1) Tré em, tré vi thành niên duâi 18 tuôi là ngithi tiêp xüc gân (F 1) nhung không
có ngu?ii chäm sóc, phài a cüng Cha hoc Mc.
(2) Cha hoc Mc là Fl, nhixng là ngithi giám h duy nhât, chäm soc con là tré
em, tré vi thành niên du&i 18 tuôi.
(3) Ngu?itiêp xüc gân (Fl) làPhii nir có thai; Nguai già tü 70 tuôi tr& len (hoäc
nguai ti'r 65 tuôi tri len có bnh nen); Ngiiai khuyêt tat; Ngii khiêm thj; Tré em;
Ngiiai bj bnh hotc Ngixai có src khôe yêu phài có nguai chäm soc. ,
(4) Nguai tiêp xüc gân (Fl) là Nguii mac bnh ung thr (co giây xác nhn cüa
bnh vin tuyên huyn trâ len).
(5) Ngrai tiêp xüc gân (Fl) dé nghj ducic each ly 1 mlnh 1 nba, dam bão khâ
näng tir chàm sóc, có sue khóe.
(6) Nhóm dithi 4 ngithi cüng gia dInh, cüng chui lay nhim, dê nghj dixqc each
ly cüng 1 nhà riêng bit, tr chäm soc nhau, môi ngiiai mt phàng có vrc v sinh riêng.
(7) Các dôi tucing dc bit khác, Ban Chi dto phông chông djch Covid- 19 cap
huyn xin kiên Ban Chi dao phông chông djch Covid-19 cap tinh quyêt djnh.
II. Nhà & sfr diing lam no'i cách ly:
Nba bit l.p a nông thôn hoc thành thj, san vu&n, tuang rào ho.c hang rào each
bit vâi nhà hang xóm xung quanh It nhât 4m.
Nhà lien kê nhixng có san, có công, có rào ngän vai các nhà xung quanh, tiêp
giáp vách ben ngoài a các tang.
III. Yêu cu di v' ngtrô'i & cüng dê chãm soc Fl ('theo dói tu'cfng tj'r 1 den 5)
- Thirc hin cam kêt vâi chInh quyên dja phixcing.
- Khong tiêp xüc trirc tiêp vói nguai cách ly. Không duçic rai khói nba, trong
truang hqp can thiêt phài lien h và duçic chap thun cüa Ban Chi dto phông chông
djch cap huyn. Luôn thirc hin nghiêm quy djnh 5K (Kháu trang, Khi khuân,
Khoáng cách, Khai báo y té, Không ty tp dóng ngtrài,) và phài ghi chép day dü các
moe tiêp xuc trong thai gian có nguai each ly ti nhà.
- Cung cap thüc an, nithc uông và các thu yêu phâm can thiêt riêng cho nguai
cách ly. Thu gom chat thai tir phông each ly theo huàng dan.
- Báo ngay cho can b y tê: khi nguai each ly tir rai khói nhà; khi nguai cách
ly ho.c bàn than mInh có các triu chüng nghi nga mac bnh nhu: ho, sOt, dau rat
hQng, khó th&...
- Không cho ngithi khác vão nhã trong su6t thai gian thijc hin cch ly y té (trl'r
nhân vien y tê và nguai có thâm quyên giám sat).
- Thirc hin v sinh khU' khuân nhà a hang ngày.
- Duc lay mâu xét nghim SARS-Cov-2 giOng nhu Fl dang duçic cách ly./.
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HO S(Y THU TVC vA TIEN HANH DANH GIA
IMEU KIN, YEU CAU CACH LY Y TE TAI NHA
PHONG, CHONG D!CH COVID-19 CHO NG1J1I TIEP XUC GAN (Fl)
(Kern theo Côngvàn so 9803/UBND-VP ngày 04 tháng nàrn 2021
cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja- Vung Tàu)
1. Ho s d nghj thrçrc cách ly ti nhà:
- Dcm dê nghj duqc each ly ti nha dôi v&i nguYi tiêp x1tc (F 1), do chInh ng1xi
dê nghj diiçic cách ly ti nhà viêt (trong trung hçp ngu?ñ dê nghj dixçc each ly ti
nhà là ngiRi tr 18 tuôi trâ len, tInh theo Giây Can cithc cong dan hoc Giây Khai
sinh); hoäc do ngrnM giám h viêt (trong tru&ng hqp ngui dé nghj duçrc each ly tai
nhà là ngixñ chua dü 18 tuOi, hoc nguM dê nghj duçc each ly tti nhà không dü khâ
näng ye the chat, si'rc khôe, tam than dê viêt don);
Dan dê nghj theo miu tti phii 1iic 1 kern theo bàn hung dk nay;
- Giây cam kêt cüa ngiRi dê nghj dixçic cách ly ti nhà dôi vOi F 1 (theo mâu ti
phii 1iic 2) kern theo bàn hurng dn nay;
- Giây cam kêt cüa ngui chäm soc ngithi dê nghj duçc each ly tai nhà dôi vâi
Fl (theo mu ti phi 1iic 3) kern theo bàn hurng dan nay;
- Giây bào lành cüa ngi1i CO dU nàng hrc hành vi dan sir, cO môi quan h than
thiêt vâi nguñ xin duçrc each ly tti nba (quan h rut thjt, cha mc dé; cha, mc chông;
anh em ruôt ben v, ben chông), cO nai & cô djnh, có nhân than tot, không tiên an tiên
sir, có uy tin trong cong dông, có xác nhn cüa chInh quyên cap xã ncii ngithi bào
lành thu?mg trü hoc xác nhn cüa ncii nguñ bão lânh lam vic. Giây bào länh theo
mu tti ph%i hic 4 kern theo bàn hithng dn nay
- HuOng dn v sinh khü khuân, quán l chat thai theo phii 1ic 5 kern theo bàn
huOng dn nay, có chü k xác nhn dã d9c cüa nguñ dê nghj duçic each ly ti nhà và
ngi.thi chärn sOc ngiiii dé nghj ducic each ly ti nhà;
- Van bàn cUa cci quan y tê xác nbn duang sir là F 1 (Giây xác nbn truy vet do
tram y tê xã, phu?mg ban hành);
- Giây chü quyên nhà ho.c Hgp dông thuê nhà hoc Giây cho rnuçm nhà lam cci
sâ cách ly (có chirng thirc cüa Ca quan có thârn quyên).
Nai gi:ri ho sa: Sau khi chuân bj xong các diêu kin, yêu cau theo Hithng dan
nay, dai din ngui dê nghj dugc each ly gui ho sa ti UBND cap xâ, phung noi có
nhà lam nai each ly.
2. Tiêp nhn ho so và Thâm quyên dánh giá diêu kiin, yêu câu cách ly y tê
tii nhà di vi nguro'i tip xüc(Fl)
xà phu&ng nai có nba lam
- Sau khi xem xët ho sci dày dü và hqp l, UBND
Phiéu tiêp nhn ho sa cho nguM gui ho sa
ncii each ly
cap

cap

'Trong vông 12 gR lam vic sau khi nh.n h sci, Uy ban nhân dan d.p xa
nai có nhà lam ni each ly phãi to ehic thâm djnh và cap Giây xác nh.n dü
kn ca s 4t chat, trang thiêt bj dam bào each ly ti nhà (theo phçi liic 6 kern
huâng dan nay).
Trong yang 12 gi lam vic sau khi nhn Giây xác nhn dU diêu kin c s 4t
at, trang thiêt bj dam bão cách ly ti nha, Tru&ng Ban Chi do phông chông
COVID-19 cap huyn (ducic Chü tjch Uy ban nhân dan tinh üy quyên), ban hành
quyêt djnh dua nglxài tiêp xüc (F 1) each ly tp trung tti nhà; giao co quan cap dual
giám sat, kiêm tra.
Sau khi kêt thüc thai gian each ly ti nhà và có kêt qua xét nghim RT-PCR
ngày thu 14 am tInh, Trumg Ban Chi do phông ehông COVID-19 cap huyn (duce
Chü tjch Uy ban nhân dan tinh üy quyen) ban hanh quyêt djnh kêt thüc cách ly tp
trung ti nhà, giao 1i Uy ban nhân dan cap xà và tram y tê xâ, phuang tiêp tiic giam
sat nguai cách ly tir theo dôi süc khOe ti nha 14 ngày.
3. To chirc dánh giá diêu kin, yen cu dam bão cách ly ngtrô'i tiêp xñc F1)
tii nhà:
3.1. Doàn ctdnh gidgôm:
- Trithng doàn;
+ Länh do UBND cap xã
+ Dti din cong an xâ, phumg
- Thành viên;
+ To truang dan phô
- Thành viên;
+ Dui din tram y tê xà, phuang
- Thành viên kiêm thu k
Giárn sat: Di din Ban Chi do phông chông djch Covid- 19 cap huyn.
3.2. Trithng doànphân cong các thành viên dánh gid. (Các thành viên dánh giá
bang cách quan sat try'c tiêp,)
- Truang doàn phãn cong nOi dung dánh giá dôi vOi các thành viên và là nguai
quyêt djnh kêt 1un dánh giá. (Sau khi thông nhât vai nguai giám sat thuc Ban Chi
do PCD Covid- 19 cap huyn)
- Chi dánh giá Yéu câu ye ccr s0 v.t chat, trang thiêt bj (Di din cong an xà,
phu&ng dánh giá); Yêu câu dôi vâi Nguai each ly y tê ti nhà(Di din tram y tê xà,
phi.thng dánh giá) va Yêu câu dôi vOi Nguai & cüng nhà (To tru&ng dan phô dánh
giá).
- Di din tram y tê xà, phiRmg l.p Biên ban dánh giá, có chit k cüa các thành
viên dánh giá:
+ Diem chuân: 100; Trong do:
Diem chuân 45, Diem cong 12
Yêu câu ye co s& vt chat, trang thiêt bj:
Yêu câu dôi v&i nguai each ly y tê ti nhà: Diem chuân 30, Diem cong 2
Yêu câu dOi vOi nguai & cüng nhà:
Diem chuân 25, Diem cong 2
+ Nguyen täc cho diem: KhOng bó diem chuân tieu chI nào cüng phài duçic
châm diem). Diem so là so nguyen (khong cho diem so thp phân). Tiêu chI thành
phân Dt yêu câu thI cho diem tôi da cüa tiêu chI do, Không dat yêu câu thI không
cho diem.
+ Diem dat chi tInh trên diem chuân.

ánh giá "Dü diu kin cách ly ti nhà" di vâi ngithi F 1 duçic cách ly ti nhà
hc mt trong hai trithng hqp sau:
'rYng hçp met: Dim dat: ~95 va không có dim 1it (ghi chii dánh du (*));
. "
'I9Mng hop hai Diem dat ?90 va không co diem bet (ghi chu danh dan (*)) va
ihat 8 diem cQng
Khi kêt qua dánh gia lan mt "Không dü diêu kin each ly ti nhà", ngi.thi dê
nghj dixçc each ly ti nba hoie ngrnJi dê nghj eho ngui than each ly ti nhà có 48 giô
dê kbãc phic. Sau 48 già kê tr khi dánh giá lan met, nêu ngu?i dê nghj ducic each ly
ti nhà hoc ngizari dê ng cho ngii?i than each ly ti nhà không khäc phçic hoc khäc
phiie vn không dt yêu cau thI Tru&ng doàn dánh giá kêt lun "Không dü diêu kin
each ly t.i nhà".
4. Quãn 1 cách ly tii nhà:
Chü tjch UBND, Truâng ban Chi do phông chông djeh Covid- 19 các huyn,
thj xâ, thành phô ehi dio to chire thçre hin phân công, to ehire quân l, giám sat,
kiêm tra khu vue each ly F 1 ti nhà, ehu tráeh nbim dôi vâi tat cã các ni dung
thue thâm quyên duçie giao và vic phân cOng dôi vi tO chüe th%rc hin.
Trong thii gian each ly ti nhà, nguii cách ly Co biêu hin không chap hãnh
nghiêm huâng dn each ly ti nhà, vi phrn quy djnh phàng chông djch, Co nguy ec
lay lan dich bênh ra cong dông, ngithi dang each ly tui nhà sê bj bue d~ng ngay qua
trInh each ly tti nhà (dua vào c s& each ly tp trung), ngoài ra, cOn bj xir pht theo
quy djnh hin hành.
Ngiii bão 1nh phài chju trách nbim hoe lien dOi chju trách thim tuy theo
dôi vd mi'ic d vi phm cüa mInh hoc eüa nguYi cáeh ly./.
-'

-

-

-

UY BAN NHAN DAN
INH BA RA-VUNG TAU

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc

I3IEU KIN, YEU CAU CACH LY Y TE TA! NHA
ONG, CHONG DCH COVID-19 CHO NGU1I TIEP XUC GAN (Fl)
Stt

DiU kin, Yen cu

Dirn
chuân
45
Yen cu v co s& vt chat, trang thit bk
- Là nhà r riêng lé (nha bit thu, nhà a lien kê và nhà &
4
dc lip)
Nhà bit 1p & nông thôn hoc thành thj có san vu&n, có
tuang rào hoc hang rào each bit vói nhà hang xóm 4
huâng xung quanh It nhât 6m
Nhà lien kê nhung có san, có công, Co rào ngãn vâi
các nba xung quanh, tiêp giáp vách ben ngoài & các
tang
- TruOc c&a nhà eó bin cãnh báo nn dO, chü yang:
2
"DIA DIEM CACH LY Y TE PHONG, CHONG DICH
COVID-19";.
C&a nhà (trtthng hp & nhà ph) hoe cng nhà ngu&i
each ly gän ô khóa, có niêm phong cüa to tru&ng dan
phô, lien ltc ra ben ngoài bang din thoai
Co thüng màu yang cO biêu tugng chit thai lay nhim
3
cO dan nhAn "CHAT THAI CO NGUY CO CHIIA SARSCoV-2" dê dxng trang phic phOng h eá nhân cña nhân
viên y tê thai bô
Không có thüng màu yang có biêu tung chat thai lay
nhiêm có dan nhãn "CHAT THAI CO NGUY CO CHLITA
SARS-CoV-2" dê dimg trang phic phOng hO eá nhân cüa
nhân viên y tê thai bO
Co phOng each ly riêng, khép kin và tách bit v&i khu
4
sinh hot chung
Nhà & thành thj chi 1 ttng trt, the phOng sat lin nhau
hotc không có phOng riêng
Bi trI nguôi each ly a 1 phong/nguai riêng bit, Co khu
virc v sinh riêng vói khu sinh hot, ncñ & cüa nhüng
ngir&i khác trong gia dInh
Nguii each ly và nguM chäm soc & riêng, bit 1p
Co hInh thüc d giám sat ngu&i each ly không ra khOi

4

Dim
dt

Dim
cong

Ghi
chá

2
(*)

(*)

(*)

nhà
ô 1&p camera ô cng ra vào d giám sat nguii each ly
không
ra khôi nhà
':
: KhÔng có hInh thirc dé giám sat nguñ each ly không ra
:4rw .,khôi nhà
-1
lap camera 6 cira phông d giám sat ngu?i cách ly
/môi khi ra vào phOng
Co nhà v sinh, nhà tttm dung riêng,
Nhà v sinh, nhà tam trong phông cách ly
Nhà v sinh dtrçic v sinh và lau b mtt mi ngày, có
bang kiêm cong tác v sinh và lau be mt
Co dü diing ci v sinh cá nhân, xà phông tha tay, nirâc
sch, dung djch sat khuân tay chia It nht 60% con (sau
day gi tat là dung djch sat khuân tay).
Nhà v sinh, nba tam có dung djch sat khun tay
Trong phông có diing ci do than nhit cá nhân hoc có
nhiêt kê dê do than nhiêt
Trong phông each ly cO thUng drng chat thai, có màu
yang, có nap day, m bang 4p chân, có lot tüi màu
yang dê dimg chat thai gôm khâu trang, khàn, giây lau
miii ming, có dan nhAn "CHAT THAI CO NGUY CC)
CHTJ'A SARS-CoV-2"(sau day dizçic gi tat là thiing
dimg chat thai lay nhiêm);
Không trang bj thiing di.rng chat thai, cO màu yang, có
nap day, ma bang dtp chân, Co lot tüi màu yang dê
dimg chat thai gOm khâu trang, khãn, giây lau miii
ming, có dan nhAn "CHAT THAI CO NGUY CC)
CHTYA SARS-CoV-2"
ThUng d%rng chat thai sinh hoit, có n.p day, ma bang
dtp chân và có lot tüi màu xanh dê dirng chat thai sinh
hott khác
Không trang bj riéng thiing dimg cht thai sinh hoat (có
nap day, mi bang dip chân và có lot tüi màu xanh hoc
màu khác khôn phái màu yang)
Không dung diêu hôa; Dam bão thông thoáng khI, tot
nhât nen thuing xuyên ma ci'ra sO.
Phông cách ly không bão dam thôngthoáng
Co may git hoc xO, chu dirng quân áo dê ngithi cách
ly tir gist.
Co chOi, cay lau nhà, giê lau, 02 xO và dung dlch khü
khuân hoc chat tây tha thông thumg dê nguai cách ly
tir lam v sinh khü khuân phông.
Phông each ly phài duc v sinh khü khu.n hng ngày.
Phông cách ly không dam bão v sinh san, be mt

2

(*)

3

3
3

(*)

3
(*)

3
(*)
2
2

3
(*)

Phãi trang bj dy dü phtrong tin phông h cá nhân

\ c .hông, chông lay nhiêm (khau trang y tê, gAng tay y tê,
\Aay, kInh bAo h, quân, ao) d ngu?i nhà sü ding khi
/ bt buc phAi tiêp xüc gân vâi nguôi cách ly.
/J(hong trang bj hoc không trang bj dü phuang tin
../phong h cá nhân phông, chông lay nhim (khau trang y
tê, gAng tay y t, giày, kInh bAo h, qun, ao) d ngithi
nhà si'r diing khi bAt buc phAi tip xc gn vói ngithi
each ly.
- Bô trI bàn trixóc cira phông each ly d cung cap suât An
riêng, rn.r&c uông và các nhu yêu phâm khác cho ngithi
each ly.
Mang d dung, vat diing cüa ngi.ri each ly ra khôi nhà
2 Yêu cu di vói ngirôi each ly y t ti nhà
- Chap hành nghiêm các quy djnh ye thai gian each ly y
tê t?i nhà; có cam kêt vâi chjnh quyên dja phucing.
Không dông k3 cam kêt vOi chInh quyn dja phucmg
Ngui each ly chi cách ly 7 ngày sau khi dA hoàn thành
each ly tap trung 7 ngày và có kêt quA xét nghim am
tInh
__
- Không ra khôi phông each ly trong su& thi gian each
ly, không tiêp xüc vOl ngui trong gia dInh cüng nhii
nhüng ngu1i khác. Không tiêp xüc vOi dng vat nuôi
Phát hin có tiêp xüc vOi nguYi trong gia dInh ding nhii
nh11ng ngithi khAe trirOc hoac trong thyi diem thâm djnh
Noi each ly có vat nuôi
- Luôn thirc hin Thông dip 5K và các bin pháp
phông, chông djch theo quy djnh.
- Cài dat, bitt và khai báo y tê hang ngày trên Ong diing
VHD hoac Bluezone trong suôt thai gian each ly.
- Tij do than nhit, theo dOi sire khôe và cap nhat hang
ngày trên irng ditng VHD hoac Bluezone. Trumg hçip
không có din thoi thông minh thI phAi thông báo cho
cAn b y t hang ngày qua so din thoii ducic cung cAp.
Dac bit khi có biêu hin nghi ng nhi.r ho, sOt, dau rat
hçng, khó thir thI phAi cap nhat ngay trên irng diing
VHD hoac Bluezone và báo ngay cho cAn b y tê;
Trumg hçip không the t%r do than nhit thI cAn b y tê
hoac ngu?ñ chAm soc. h trçi së do cho ngu?ii each ly.
Không có diing cii do than nhit
- Không ding chung cAc d ding, vat dirng cá nhan nhir
bit, dia, thia, côc, bàn chAi dánh rAng, khAn mat vOi
nguii k1uc.
Phát hin cO ding ehung eác dO ding, vat ding ca nhan
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4
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bat, düa, thIa, cc, bàn chãi dánh rang, khän mt
'. ói nguii khác.
P '-Tu thirc hin các binpháp v sinh khü khun ni i
àng ngày theo h.râng dan.
- Phân 1oi chat thai theo htrcng dn
Phân loai chat thai không dung hoc không phân loai
chat thai
3 Yêu cu di vol ng.rôi & ciIng nhà
- Co cam kêt vâi chInh quyen dja phuang
-K cam kêt vâi ngu?i chäm sóc, h trçi ngu?i each ly.
Nguii a cüng nhà không dong k cam cam kt vâi
chInh quyên dja phmmg hoc không cüng k cam kêt
vai ngithi chäm sóc, ho trçi nguai cách ly
- Không d nguäi già, nguäi có bnh nên can chAm soc
y tê i cüng nhà vói ngui each l'.
Co ngi.thi già, nguii có bnh nên cn chãm sOc y tê a
cüng nhà vâi ngithi cách ly (khong có giái pháp nào
khác)
- Không tip xuc vOi ngrôi cách ly. Ghi chép dy dü
các môc tiêp xüc trong theji gian có ngu?i cách ly tti
nhà
- Khong di ra ngoài khi không cin thit, trtrang hçp cn
thiêt phãi thirc hin Thông dip 5K (bá và dtrçic sr dông
cüa BCD PCD cap huyn và to chIrc quán 1 chat chë,
1 trInh, nguii tiêp xi1c.
- Nu truang hçip Fl là tré em hoc nguai già yu, có
bnh nên can ngi.thi chäm sóc, h trçi thI cho phép bô trI
ngu?yi chäm sóc, ho trçc cách ly cüng và dam bão các
bin pháp phông, chông djch. Ngir?yi chäm sóc, ho trçr
ngix?i cách ly phãi có cam két vâi chinh quyên dja
phi.rang.
- Cung cap suât an, nrnsc uOng và các nhu yeu phâm can
thiêt riêng cho ngithi each iy hang ngày.
-H gia dInh chun bj lixçmg thirc, thc phãm dU cho cà
ngu?Lñ cách ly, nguai chàm sóc, h trçl trong suôt th?yi
gian each ly. Co tü báo quàn thirc phâm
- Báo ngay cho can b y tê khi ngi.thi cách ly tr thi
khOi nhà hotc có các triu chirng nghi ngi mac bnh
nhir ho, sOt, dau rat h9ng, khó th.
- Thu gom chat thai tü phông cách ly theo hithng dan.
Không có diing ciii thu gom chat thai tü phông cách ly
theo huang dn
- KhOng cho ngiIi khac vo nha trong su6t thi ghin
thirc hin cách ly y tê (tth ngithi a cüng nhà, nhân viên
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1
(*)

i
(*)

1

1

1

2
2

2

2
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: . y t và ngrYi có thm quyn giám sat cách ly y ta).
- Phát hin có khách vào nba tiêp xüc ngu1i each ly
triiOc holte trong thôi gian thâm djnh
/Ii T theo dôi sue khóe. Khi có biu hin nghi ngä nhu
ho, sOt, dau rat h9ng, khó thâ thI phãi báo ngay cho can
b y té
- Thijc hin v sinh khir khun nhà a hang ngày.
-Sap xep mOt khu vrc trong nha d nhân viên y tê lay
mâu xét nghim vâ giám sat y tê khi có yêu câu.
Trong nhà, không có khu virc dê nhân viên y tê lay mâu
xét nghim và giám sat y tê khi eó yêu câu.
Giây báo lãnh cüa nguai có näng lirc hânh vi dan sir, eó
mOi quan h than thiêt vai ngithi xin duçic cách ly ti
nhà (quan h ruOt thjt trrc h trong vOng 3 d?yi; thây trô; lãnh dao — nhân viên; ban than), có ni a cô djnh,
có nhan than tot, không tiên an tiên sir, có uy tin trong
cong dông, có xác nhn cüa chInh quyên cap xä noi
ngtr?i bão lânh thithng trü hoc xác nhn cüa noi nguai
bão länh lam vic
Tngcng

(*)
2
2
2
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PH1J LVC 1
U fX$N DE NGUT DUOC CACH LY Y TE Ti?d NBA
CONG HOA xA HQI CIIJ NGHIA \TIT NAM
Bc Ip - Tir do - Hanh phñc
IXN BE NGIIT
Birqc cách ly y t tti nhà phông, chng djch COVTD-19
KInh gui: Uy ban nhân dan phu&ng/x!thi. ti4n
Tôi ten là
Sinhnäm
So CMT/CCCD:
Nciicixtrü:

Giii tInh
,Dântc:

Quctjch:
Diên thoi so:

Tôi duçc Co quan y t dja phuong thông báo là ngithi tip xüc gn vii ngu1i
xác dinh mac bênh Covid- 19 là
bj phát hin mAc bnh Covid-19 ngày ... / ... I
sinh 11am
Nay tôi lam don nay dê nghj Uy ban nhân dan
cho phép tôi ducc cách ly ti nhà, ti dja chi
., Sinh nAm
H và ten chü ho:
Diên thoai:
So CMT/CCCD:
Tôi dAng k diroc cách ly tai nhà môt mInh, t1r chAm soc L
; Ngithi O cüng
Tôi dAng k9 i cüng ngui nhà d chAm soc cho tôi
.... SinhnAm
nhàdêchAmsóc:
Diên thoai:
So CMT/CCCD:
U, gôm:
Tôi dAng k dirge cách ly ehung vâi nhóm ngu?ñ
1. H và ten nguñ cl'ing cách ly:
. cüa tôi, So CMT/CCCD:
là
Sinh nAm
2. H9 và ten nguäi eüng each ly:
cüa tôi, So CMT/CCCD:
là
Sinh nAm
3. H và ten nguii cüng each ly:
. cüa tôi, So CMT/CCCD:
là
Sinh 11Am
, ngày.... tháng.... nám 202...
Ngir?ri vit Don d ngh

PHU LUC 2
UBANCAMKETT}{EJtHIINCACHLYYTETAINHA
CQNG HOA xA 1101 CIIIJ NGIIIA Y]IIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

BAN CAM KJT
Thic hin các bin pháp each ly y t t,i nhà phông, chng djch COVED-19
H9 và ten nguôi cách ly:
S CMT/CCCD:
HQ và ten chü h/di din nguài a cüng nhà:
S CMT/CCCD:

Diên thoai:

Din thoai:

Dia clii nhà i (ncd thuc hen each ly y t):

I. NGIJ'Ol CACH LY
Tôi xin cam kit thyc hin t6t các bin pháp cách ly y tê' tgi nhà cy thi nhu' sau:
1. Chap hành nghiêm quy djnh ye each ly ytê tai nhà. Cáehly dü so ngày theo quy
djnh. Tiêp tic thc hin theo döi sue khóe tti nhà sau khi kêt thüc cách ly y tê theo
quy djnh.
2. Tuyt dôi không ra khói phông cách ly trong suôt thi gian each ly.
3. Thirc hin dày dü Thông dip 5K và các bin pháp phOng, chông dch bnh
COVID49 theo hithng dan và khuyên cáo cl'ia B Y tê. Cài d.t và sü dcing các
phân mêm Jchai báo y tê din ttr. Thc hin khai báo y lê hang ngày và thông báo
cho can bô y tê khi có biêu hin ho, s&, dau rat h9ng, khó th...
4. Phôi hcp vfi can bO y tê dê duçic lay mu xét nghim SARS-CoV-2 trong qua
trInh each ly theo quy thnh.
Nêu vi phtm cam kêt, tOi xin hoàn toàn ehju trách nhim tnthc pháp 1ut và den bi'i
các clii phI phát sinh do vic tôi không tun thu các quy djnh ye each ly y tê tti nhà.
11. CHU 110/1)41 Dh]N NGTRI ( CiJNG NTIA
Tôi xin cam kit:
1. Dam báo dü diêu kin CG s& 4t chat, trang thiêt bj dáp img yêu câu each ly y tê
ti nhà di vOi nguôi cách ly. Thirc hin v sinh khi'r khuãn và thu gom rác thai
hang ngày theo quy djnh.
2. Theo dôi, giámsát, nhäc nhâ nguai each ly th?c hin dung các yêu câu ye cách
ly y tê phông, chông djeh CO\TIDl9, không ra khói nhà và each ly dü thai gian
theo quy djnh.
3. Không tiêp xñc gân vi ngithi cách ly;

4. Không cho ngtxii khác vào nhà trong su& thôi gian thixc hin each ly y t (trü
ngui a cmg nhà, nlaân viên ytê và nguai có thâm quyên giám sat cách ly y tê).
5. Báo ngay cho can b y tê khi nguai each ly tr r?yi khói nhà hoác Co các triu
chimg nghi nga mac bnh nhu ho, sot, dau rat h9ng, khó th1
6. Tir theo dOi sirc kjiOe. KhI có biêu hin nghi nga nhu ho, sot, dau rat h9ng, khó
tha thI phài báo ngay cho can b y tê.
7. Phôi hgp vói can b y tê dê duçic lay mâu xét nghim SARS-CoV-2 theo quy
dinh.
8. Nguai & cüng nhà hmn ch tip xic vái nguai xung quanh, hn ch ra khOi nhà
khi không c.n thiêt, thrc hin Thông dip 5K và ghi ehép day di'i các mOe tiêp xác
trong thai gian cO ngixai ách ly ti nhà.
Nêu vi phim cam kêt, tOi xin chju mçi trách nhim theo quy djnh cüa pháp 1ut./.
, ngày.... tháng.... nám 202...
Ngirbi cách ly

Chfl h/IJi din
ngirôi & ciIng nhà

To dan pho/thon

-

UBND cap xa

PH1aJ LVC 3
U BÀN CAM KET CHO NGUOI CHAM SOC, HO TRQ NGU'OI CACH LY
CONG HOA XA HO! CHU NGIIIA VIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hinh phüc

BAN CAM KT
Thtrc hin các bin pháp phông, chng djch COVTD-19
Hç và ten ngithi cách ly:
S CMT/CCCD:
Hç và ten ngithi chäm sóc, ho try:

Din tho.i:

S CMT/CCCD:
Din thoi:
Tôi là ngwài chàm soc. hO trçr ngu'ài cách ly tgi nhà tgi dja chi.

xin cam ké't thy'c hin các biçn pháp phOng, chdng djch COVID-19 cy th nhw sau.
1.Huâng dan cho ngi.thi each ly và bàn than thiie hin nghiêm Thông dip 5K, các
bin pháp phông, chông djch theo quy djnh.
2. Cài dat và si'r ding các phân mêm khai báo y tê din ti:r. Thc hin theo dôi sirc
khôe, do than nhit cho ngtthi each ly và ban than. Thirc hin khai báo y tê hang
ngày va thông báo cho can b y tê hang ngày va khi bàn than hoc ngui each ly có
ho, s&, dau rat hçng, khO th&.
3. Tuyt dôi không ra khói phOng each ly trong suôt thai gian cách ly.
4. Phôi hçip vói can b y tê dê duge lay mu xét nghim SARS-CoV-2 trong qua
trInh each ly theo quy djnh.
5. Chü dng v sinh khi'r khun phOng cãch ly, quân áo, do dung cá nhân và cüa
ngrnñ each ly.
Nêu vi phim cam kêt, tôi xin chu mçi trách nhim theo quy djnh cña pháp 1ut/.
, ngày.... tháng.... nám 202...
Ngirôi cách ly

Chü h/Di din
ngrôi&cüngnhà

Ti dan ph/thôn

UBND cp xä

PH1JLVC4
fAU GIAY BAO LANH CHO NGTJOI NGTfOI CACH LY
cQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VTT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

GIAY BAO LANII NGIffl THAN
Thirc hin các bin pháp phông, chông djch COVTD-19
HQ và ten ngui each ly:
So CMT/CCCD:
H và ten ngixi báo länh:

Diên thoai:

S CMT/CCCD:
Noi cu trá:

Diên thoai:

Co quan cong tác:
Tôi là ngwài báo lành ngwô'i cách ly tçii nhà tqi dja chi.

xin bào lânh ngwài cách ly tgi nhà thy'c hin các bin pháp phông, chng djch
COVID-19 cii the nhic sau:
1.Báo dam ngui each ly và ngui than thrc hin nghiêm Thông dip 5K, các bin
pháp phOng, chông djch theo quy djnh.
2. Nguôi each ly và nguôi than tuyt dôi không ra khói noi duçic each ly trong suôt
thyi gian each ly.
3. NgrnM each ly chap hành vic ducic lay mâu xét nghim SARS-CoV-2 trong qua
trinh each ly theo quy dnh.
Nêu nguôi ducic each ly vi phm, tOi xin ehiu mi tráeh nhim theo quy djnh eüa
pháp luat./.
.........., ngày.... tháng.... nàm 202...
UBND cp xa

T6 dan ph6/thôn

Ngtrôi vit
Giy bão lãnh

PIIV LUC 5
V SIN}i KHU KHUAN, QUAN L CHAT mAi
:inh khfr khuãn môi trirô'ng
hin v sinh môi trithng, khir khuân tôi thiêu 2 lânlngày tti the vj trI: San
n khu v sinh va be mt thithng xuyên tiêp xüc thu bàn, ghe, thành giuO'ng,
an áo, tC 1nh, tay nàm cira, bôn cau, lavabo, vôi nuáe,...
- Phài lam sch b mat, d dung, vat dung tnthc khi tin hành khi:r khun. Ngui
chäm soc tré phài duçc hithng dn thc hin và deo khâu trang, gang tay khi thirc
hin lam sach, khü khuân be mt môi tnthng.
- Dung djch lam sach và khir trüng bang chat tây tha thông thu&ng và con 70 dQ.
Thu&ng xuyên sü ding con 70 d dê lau các be mt các thiêt bj din, din tü thu
cong tàc den, diêu khiên ti vi, din thoti,... Truâc khi lau phái tat nguOn din.
2. Khü' khuân quãn áo, aô dung cüa ngirôi cách ly
- Gitt riêng quail áo cüa ngu?ii each ly. Tot nhât giit ngay trong phOng each ly và
phoi khO tir nhiên hoc say
- Truâc khi git, phài ngâm do vãi vói xà phông giit trong tôi thiêu 20 phüt.
3. Quãn 1 chat thai tu' phông each ly
- Phân loti: chat thai là khâu trang, khn, giây lau müi ming phát sinh tr phông
cách ly tai nhà, noi luu trü phãi ducic bO vào tüi dirng chat thai, sau do xjt con 70 dO
dê khir trang và buOc cht ming tüi, tiêp tiic bO vào thiing dçrng chat thai lay nhiêm
có lot tüi, có nap dy kin, có biêu tuçrng cành báo chat thai có chCra chat gay bnh
dt trong phông each ly. Ben ngoài tCii, thüng có dan than "CHAT THAI Co
NGUY C CH11A SARS-CoV-2".
- Thu gom: trithc khi thu gom, tüi diing chit thai phãi buOc kIn ming tái và tip
tic bO vao tüi dirng chat thai lay nhim thu 2, buOc kIn ming tüi, sau do bó vào
thüng thu gom chat thai lay nhiêm. Thüng thu gom chat thai lay nhiêm phài có
thành ciirng, có nap dy kin, cO bath xc day, ben ngoài thüng có dan than "CHAT
THAI CO NGUY C CIIIJ'A SARS-CoV-2", Các chat thai khác thc hin thu
gom và xü 1 theo quy djnh cua BO Tài nguyen và Môi trixing. Các thà.ng dirng
chat thai phài duc thu gom riêng. Trong qua trlth thu gom, thiing dung chat thai
phài day nap kin, dam bào khOng bj roi, rO ri chat thai ra ngoài. Trithng hgp ngithi
each ly xuât hin triu chñng nghi ng mac COVID- 19 hoc có kêt qua xét nghim
ducing tinh vâi SARS-COV-2 thi tat cà chat thai tai phOng each ly cüa ngui nay
phài duc thu gom và x1r 1 thu chat thai lay nhiêrn. Sau do phãi thirc hin khir
tring và xu l môi trumg theo huàng dan cUa BO Y tê.
- Vn chuyn, xü 1 chat thai: UBND cap tinh c.n cü vào diêu kiOn cci the eüa dja
phixo'ng d quy djnh tan suât thu gom, nguôi chju trách nhim thu gom,phucmg
tin van chuyn, bin pháp xu l chat thai cUa ngi1i each ly bão dam yêu câu.

PHJ LVC 6
U GIAY xAc NN DU DIEU KIN CO sO VT CHAT,
TRANG THIET BI DAM BAO CACH LY Y TE TIM NHA
D....

So:

CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

/GXN-UBND

, ngày tháng nàm 20....
GIAY XAc NII4N

nU fflEU KIN cci Si V4LT CHAT, TRANG TIHET BI
DAM BAO CACH LY Y TE TAI NRA

UY BAN NHAN DAN

-xAc NI1iN

I. THÔNG TIN CIIIJNG
H9 và ten ngithi each ly:
S CMT/CCCD:

Diên thoai:

HQ và ten chü h/dti din ngithi i cüng nhà:
S6 CMT/CCCD:

Diên thoai:

Dja chi nhà (nth th'çrc hin each ly y t):

II. NQI DUNG XAC NThN
Xác nhan Nlhà i ti dja chi neu trên Co dü diu kin v cci si 4t chit, trang thi& bj
dê thuc hin each ly y tê tai nha.
Ciithê:

No'i nhân:
-Lmi:...

CmJ TICH
(Ky, ghi hQ ten và dóng ddu)

