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V/v dam bão an toàn phông,
chông djch bnh Covid- 19 trong
KS' thi tot nghip THPT nAm 2021
t?i tinh Quang Trj

KInh gi'ri:
- Sâ Giáo due và Dào tao;
-S&Ytê;
- S& Tài chInh;
- Cong an tinh;
- UBND các huyn, thj xã, thânh phô.

Thirc hin yêu cu cüa Van phông ChInh phü ti Cong vAn s 41 62/VPCPTKBT ngày 22/6/202 1 ye vic thic hin Kêt lun cüa Bô ChInh trj tháng 6/2021;
Cong vAn so 2515/BGDDT-QLCL ngày 17/6/202 1 cüa Bo Giáo dic và Dào tao ye
vic to chirc KS' thi tot nghip TI-IPT nAm 2021 trong bôi cánh djch bnh Covid-19;
Côngvän so 4283/BYT-MT ngay 26/5/202 1 cüa BO Y tê ye vic phôi hqp tO chi'rc k5'
thi tot nghip TI-IPT và tuyên sinh nAm 2021; Chi thj so 05/CT-UBND ngày
03/6/2021 cüa UBND tinh ye vic tang cithng chi dao và to chi'rc K5' thi tot nghip
THPT nAm 2021 trén dja bàn tinh Quàng Tn; nhAm dam bâo cong tác chAm soc y tê,
an toàn trong phông, chông djch bnh Covid- 19 trong K5' thi tot nghip THIPT nAm
2021 tai tinh Quàng Trj (g9i tAt là K5' thi), Uy ban nhân dan tinh yeu câu các dan vj,
dja phixang triên khai thirc hin các nOi dung, ci the nhu sau:
1. Chun bl co s& 4t chit, trang thit bj phiic vti phông, chng djch ti
các Dim thi
- Ti mi Dim thi, b trI 01 phông y t d xr l các v.n d sl'rc khOe xáy ra
trong khi thi và 01 phông dé cách ly y tê tam thii khi có dâu hiu mAc Covid-19.
- Sc Giáo dc và Dào tao chi dao các tru&ng hçc dt Dim thi chun bj:
+ Bàn do than nhit dt tnr&c cng chInh và cng phii (nu co) cüa Diem thi;
+ B tn may do than nhit cm tay (cac Dim thi có dirói 10 phông thi chun
bj tôi thiéu 03 may do than thit; các Diem thi có tir 10 phông thi trâ len chuân bj tôi
thiêu 05 may do than nhit);
+ Chun bj nhit k kçp nách (02 cái/Dim thi); khu trang y t; dung djch sat
khuan (dat a bàn do than nhitvà dt tnrâc mi phông thi); gang tay y té; thüng rae
thai sinh hoat (màu xanh) có nAp day, ma bAng dp chãn; thüng rác thAi nguy ca vài
SARS-CoV-2 (màu yAng có dan nhAn, có nAp day, ma bAng dp chãn); rnxâc uOng
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hqp v sinh và cc nuàc dung riêng cho giáo viên và h9c sinh (b trI cc ung nuóc
si'r diing 01 lan); thông dip 5K cüa B Y tê (dan ti các vi trI dé quan sat); các bôn
nuâc r1ra tay và xà phông; so theo dôi do than nhit và bit viét.
- SOY t chi do chun bj trang phiic phông h cá than tai các Dim thi d sà
dicing khi can thiêt (tôi thiêu 05 bJDiêm thi).
2. Trin khai cong tác khai báo y t; rà soát, phân 1oi, 1p danh sách thI
sinh bi ãnh htr&ng cüa djch Covid-19 không th dir thi dyt 1 (ngày 07, 08/7/2021)
- SO Giáo dc và Dào to, SO Y t và UBND các huyn, thj xâ, thânh ph chi
do các dcin vj, tri.thng hçc thông báo và yêu câu tat câ thI sinh, giáo viên, can b lam
nhim vi ti k' thi phái khai báo y tê bat buc t?i dja chi khai báo y tê cüa tinh
Quãng Tn (http://khaibaodichte.dohquangtri.gov.vnitokhaiyte), thOi gian khai báo y
té tr ngày 01/7/2021 den hêt ngày 03/7/2021. Trong tnr&ng hçip không the thrc hin
khai báotic tuyên thI phái thirc hin khai báo trrc tiêp tai Diem thi theo mâu cüa ca
quan y tê. Ngoài ra, yêu câu tat cá thI sinh, can b, giáo viên, nhãn viên lam nhim vii
thi phâi chü dng theo dôi sue khOe cá nhân, do than nhit hang ngày, hn chê vic
tiêp xüc trong nhüng ngày diên ra K5' thi;
có các biêu hin sot, ho, khó thO và
tiêp xüc v&i các ca FO, Fl 1p tOe báo cáo ye TruOng Diem thi dê phôi hçip xO 1.
- SO Giáo dic và Dào tao, SO Y t và UBND các huyn, thi xâ, thành ph chi
dao các dan vj, tnr&ng hçc rà soát, phân loai, l.p danh sách thI sinh däng k diii thi và
can b, giáo vien, nhân viên lam thi trong din FO, Fl, F2 và thI sinh 0 vüng bj phong
tOa hoc thijc hin each ly xâ hi (cách ly tp trung và cách ly tai nhà) theo Chi thj
cüa Thu tithng ChInh phü, báo cáo ye SO Giáo diic và Dào tao và SO Y té (dt 1 báo
cáo chm nhât sang ngày 04/7/2021; sau báo cáo dçrt 1 nêu các dan vi, tnrOng hçc
tiêp tiic ghi nh.n các truOng hqp lien quan den djch Covid- 19 thI kjp th0i báo cáo bô
sung) dê có phng an dam báo an toãn phông, chOng djch trong qua trInh to chOc
KS' thi cüng nhix dam báo quyen lqi cüa thI sinh;Ip danh sách thI sinh, giáo vien, can
b phiic vi k5' thi có yêu to djch tê hoc triu chOng nghi ngO dé báo cáo SO Giáo diic
và Dào tao và SO Y tê chi do lay mu xét nghim sang 19c SARS-CoV-2 tnrOc khi
thi (th0i gian lay mâu 2-5 ngày tnrâc khi thi).
- Giao SO Y t chü tn, phi hçip các dan vj lien quan rà soát, xác minh, 1p
danh sách thI sinh và can bO, giáo vien, nhân viên lam nhirn vii thi trong din FO, Fl,
F2, each ly xã hi và trong yang phong tOa (neu có) gOi ye SO Giáo diic và Dào tio
(báo cáo ngay sau khi có kêt qua xác minh; rieng dqt 1 báo cáo chm nhât chiêu
04/7/2021). SO Giáo diic và Dào tao báo cáo ye Bô Giáo dc và Dào tao và Ban chi
dao thi cap tinh danh sách thI sinh dir thi dçt thi thO 2 truOc ngày 05/7/2021 và báo
cáo bO sung (neu co) tnrOc ngày 07/7/2021.
3. Thi,rc hin các bin pháp phông, chng djch COV1D-19 ti các Dim thi
- SO Y th chi dao t chOc phun thuc khü khuân tçti các khu vrc thi tnthc khi
thi (hoãn thânh phun khO khuân chm nhât truOc 17h00' ngày 04/7/202 1) vá sau khi
kêt thüc K5' thi. Sau mi buOi thi, Tnithng Diem thi chi do can b phic vi thi tiên
hành v sinh, sat khuãn các phOng lam vic, phông thi; thu gom chat thai có nguy cci
vOi SARS-CoV-2 và xu iS' theo quy djnh.
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- Các Dim thi có k hoch phãn Iung và trin khai do than nhit cho thI sinh
truóc khi vào phông thi (ngay 1 lan vâo buôi sang cüa môi ngày thi; các Diem thi
dr&i 10 phông thi bo trI tôi thiêu 03 nhân vién do than nhit; các Diem thi có tü 10
phông thi trä len bô trI toi thiêu 04 than viên do than nhit), yêu câu thi sinh tha tay
bang dung djch sat khuân vâ phái mang khâu trang truóc khi bir&c vào khu vrc thi.
Chii huàng dan thI sinh di dung hang và dam bão giân cách khi do than thit (phãn
theo thu tir phông thi); di chuyên thäng
phông thi, không ti tip, trao dôi truâc
và sau khi thi, ra
ngay khi thi xong. Trong trung hqp phát hin thI sinh có triu
chrng s&, ho, khó thà thI phâi dra thI sinh vào phông each ly yté tam th?ii theo lôi di
riêng; tham gia cong tác so cap cüu, theo dôi sirc khOe và xcr trI khi thI sinh, can b
lam cong tác thi có biêu hin sot, ho, khó th&, ng dc trong th&i gian thi.
so

len

ye

- Can b coi thi khi gçi thI sinh vào phông thi phái dam bâo khoãng cách (t&
thiêu 01 met); trong phông thi bô trI giân cách chô ngôi tôi da cho thI sinh. Trong qua
trInh thi nêu phát hin thI sinh có triu cháng bat th.r?ng ye süc khóe thI phái báo cáo
Tnthng Diem thi dê to cht'rc thàm khám và bô trI thi ti phông thi dir phông.
- Hix&ng dn cho thI sinh nhüng 4t ding &rçlc mang vào phông thi theo quy
djnh. ThI sinh có the mang theo nh&ng dung cii cá nhàn can thiêt nhu: BInh nuâc
uOng ca nhân (bInh thra hoc thüy tinh trong suOt, không dan nhân); khâu trang (01
cái dê deo và 01 den 02 cái dêdr phông). ThI sith và can b, giáo viên, nhán viên
lam nhim vii ti KS' thi deo khâu trang tr nhà den Diem thi, trong suôt buôi thi và tir
Diem thi ye nhà.
- Tuyên truyn, hu&ng dn phii huynh thirc hin deo khu trang khi dua don thI
sinh di thi; ra 'ê ngay sau khi dua và don bce sith di thi; tránh ti tp dông ngithi
xung quanh Diem thi.
- ChInh quyn dja phi.rong và co
t trên dja bàn tuyên truyn và huang d.n
phi huynh, hçc sinh, can b, giáo viên lam thim vii thi các bin pháp phông, chông
djch; khai báo y tê; on djnh tam i hpc sinh, phi huynh có con, em dr K5' thi không
dao dng, hoang mang; chi do các don vj lien quan to chCrc kiêm tra v sinh, an toàn
thc phâm trong CáC co s& kinh doanh djch vii an uông tai các khu VITC diên ra K5' thi
trên dja bàn.
say

4. Xr 1? các tInh hung xãy ra trong

qua

trInh chun bl và t chile Ky thi

4.1. TInh hung 1: Khi xut hin ca bnh mic trong cng dng trên da
ban tinh va ghi nhin cac trirong hçrp thuc dien Fl, F2 (triroc khi ky thi dien ra)
Sâ Giáo dc yà Dào tao thông báo ngay Sä Y t d co quan y t tin hành diu
tra djch tê, 1p danh sách thI sinh và
b, giáo vien, than viên lam thim yu thi
thuc din FO, Fl, F2, cách ly xA hi và trong khu vrc phong tOa thông báo cho
Giáo diic và dào tao trInh Bô Giáo dic và Dào tao và Ban chi dao K5' thi tnthc ngày
05/7/2021.
can

Sa

•

•A

r

•

A

•A

4.2. TInh huong 2: Khi xuat hiçn cac trirong hçrp thi sinh thuc diçn Fl, F2
và trong khu vyc phong tôa, khu virc giãn cách xã hi, each ly xã hi (trong khi
thi THPT)
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- Buóc 1: Di dáp üng nhanh phông chng djch cüa Trung tam y t huyn, thj
xã, thãnh phô thrc hin diêu tra djch té, phôi hqp Trixâng Diem thi và can b y tê tai
diem thi diéu tra, l.p danh sách, phân nhóm tat cá các truông hçip Fl, F2, các trix&ng
hqp nghi nhiêm... Dôi vâi thI sinh thuc din F!, F2, các trithng hcip nghi nhiém phát
hin trong thri diem chuân bj vào thi hoc dang lam bài thi, tiên hành thäm khám sue
khôe ban dâu, bô trI thi riêng tai phàng thi dr phông cüa Diem thi; can b coi thi dôi
vâi thI sinh din Fl và các trithng hcip nghi nhiêm mang trang phçic phông h cá nhân
khi lam nhim vii. Vic di laj cüa thI sinh, phucing an to chüc thi dôi v&i thI sinh din
Fl, F2, các tru&ng hcip nghi nhiém trong qua trInh thi và vic bô trI can b coi thi ti
phông thi có thI sinh thuc din F 1, F2, các tru&ng hçip nghi nhiêm trong các buôi
tiêp theo, thirc hin theo hithng dan cüa Si Giáo diic và Dào tao và Sâ Y té.
- Bix&c 2: KIch hoat Dim thi dr phông tai Tnr&ng Cao dng S.r phm Quâng
Trj: (Clii tiét tgi Phy lyc dinh kern).
- Bixóc 3: T chüc k' thi t?i Tru&ng Cao d.ng Su phm Quáng Trj cho nhüng
thI sinh din F!, thI sinh din F2 vói
luqng dông và thi sinh trong khu virc phong
tOa. Dam bâo: Tat cã các can b, giáo vién phiic vi k' thi phái mang trang phiic
phôn h cá nhân trong khi lam nhim viii. Các thI sinh có yéu tO djch té khác nhau
thI bô trI phOng thi riêng bit. Các thi sinh dr thi ngôi khoáng each tOi thiêu 2 met.
ThI sinh an, tp trung trong nMng ngày to chüc K' thi.
so

a

- Bu6c 4: B trI xc chuyên dting&ra don thI sinh v khu virc dir thi và dja diem
cách ly tp trung khác hoc chuyên
nhà sau khi kêt thüc k' thi, phun khCr khuân
phumg tin v.n chuyén theo quy djnh.
ye
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4.3. Tmnh huong 3: Xuat hiçn lay nh,em thu phat tu d!a diem thi (trirorng
hçrp bnh xác dlnh, Fl, F2...)
Tiêp tVc duy trI các hoat dng nhu tai tInh hung 2, dng th&i b sung mt s
ni dung sau:
- Tham mi.ru Ban chi dao PhOng chng djch tinh, Ban chi do thi THIPT näm
2021 tinh dirng mci hoat dng tai diem thi ghi nh.n thI sinh lay nhim thu phát.
- Trin khai diu tra, truy v& nhanh chóng các tnr&ng hcip tiép xOc gân. To
chüc cách ly tp trung, lay mâu xét nghim dé dánh giá toe d lay lan cüa djch bnh.
- Diu tra, 1p danh sách các tru?ing hçip tip xüc v&i ngtthi tip xüc g..n (F2),
to chuc each ly te tai nhà nghiém ngt, có sir giám sat cüa dja phixng.
- D xut khoanh vüng, each ly cong dng vOi phm vi phü hçip khu virc Co
nhiêu ca bnh hoc các da bàn nguy ccr.
- Dánh giá nguy ca hang ngày d trin khai các bin pháp phü hcip và hiu

qua.

- Ly mu xét nghim sang bc d xác djnh nhtng djch mOi.
- Cp nht tInh hInh djch bnh, các khuyn cáo phông chng thithng xuyên
thông tin cho cac c quan thông tan
trên Cong thông tin din ta
Y té, cung
báo chI, cong dOng.
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4.4. T'.nh huong 4: Gh. nhn cac truong hçrp bçnh ti nhieu diem thi tren
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dla bàn tinh
Tip tiic duy trI các boat dng nhu tInh hung 2, 3, dng th?ii b sung:
- Tham muu Ban chi dao phông, chng djch Covid-19 tinh, Ban chi dao K5' thi
tot nghip TH1PT näm 2021 tinh xin kiên chi dao cüa Bô Giáo diic và Dào tao.
- Ban chi dao phóng chng djch bnh Covid-19 tinh và cp huyn t chirc giao
ban hang ngày dánh giá tInh hInh, chi dao trién khai các hoat dng phông chOng djch
kjp th?yi.
- Trin khai các bin pháp khoanh vüng, xCr 1 trit d djch mâi.
- Dánh giá nguy Co hang ngày d trin khai các bin pháp phü hcip và hiu qua.
5. Kinli phi
- Kinh phi dam bâo an toàn thirc phm, cong tác y t, so cap cfru tai diem thi và
phông, chOng djch và djch Covid- 19 (khi chija xáy ra tmnh huông 1): tIr nguôn kinh
phI thi tOt nghip THPT nàm 2021, do Sâ Giáo diic và Dào to chi trâ theo dê nghj
cüa ngânh Y tê.
- Kinh phi phông, chng djch Covid- 19 khi xay ra tInh hung 1 trâ len: ngân
sách tinh ye phOng, chông djch Covid-19.
6. T chü'c thtyc hin
6.1. S& Giáo dyc Va Dào tio
- Can cü tInh hInh djch Covid-19 t?i dja phuong d xây dirng k hoach t chüc
thi phü hqp, bão dam an toàn cho thI sinh, can b, giáo viên, nhân viên lam cOng tác
to chüc thi tai dja phuong.
- Co phuong an dir phOng v Dim thi, phOng thi, nhân hrc & tt câ các khâu
cüa K' thi dê huy dtng khi can thiêt.
- Thrc hin nghiêm ttc các bin pháp dam báo an toàn trong phông, chn
djch Covid-l9nhu: chi dao các Diem thi phôi hcip vói các don vj y té trén dja bàn to
chi'rc phun thuôc kh& khuân, deo khâu trang, bô trI dü nuàc rtra tay, do than nhit cho
thI sinh và can b, giáo vien, nhân vien lam cOng tác thi trong các khu v1rc in sao dé
thi, khu vrc lam phách, khu virc chm thi và các Diem thi.
- Chi trã kinh phi cho cOng tác phOng, chng djch bnh theo quy djnh hin
hãnh.
6.2. S&Y t
- Phi hçip vâi CáC co quan, ban ngành lien quan trin khai k hoach dam báo
cOng tác y tê và an toàn phOng, chông djch trong thai gian thi THPT.
- Chi dao t chirc trin khai, phi hqp kim tra, giám sat, diu hành trrc tip
các cOng tác chuân bj cüa các don vj y tê tham gia phic vii thi THPT.
- Trrc tip tham muu UBND tinh v các bin pháp phOng, ch6ng djch Covid19 va phuong an thi TI-IPT dáp irng vói tirng cap d djch bnh trong th&i gian thi
THPT.
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- Kjp th&i rà soát, xác nhn thI sinh và can b, giáo viên, nhãn viên lam nhim
vu thi thuc din FO, Fl, F2, each ly xã hi và trong khu vi;rc phong tôa (neu co), báo
ye Sâ Giáo di;ic và Dào tao dé phôi hqp xir 1.
- Lp dir tth kinh phi v cong tác phông, chng djch bnh phi;ic vii KS' thi theo
quy dinh.
6.3. Cong an tinh
Chü dng len phiiong an báo v K5' thi; phi hqp vri Si Giáo di;ic và Dào tao,
Sâ Y tê và các dja phirong trong cong tác diêu tra, truy vet nhng tnthng hçip Co lien
quan den djch bnh Covid-19.
6.4. S& Tài chInh
Phi hqp vâi Sâ Giáo di;tc và Dào tao, Sâ Y t thm djnh và trInh UBND tinh
phiiong an kinh phi dam báo cho K' thi và cong tác phOng, chông djch.
6.5. UBND huyn, th xã, thành ph
- Tip ti;ic phi hqp vói Sâ Y t và S& Giáo di;ic và Dào tao nm bt và cung
cap thông tin kjp th&i ye tInh hInh din biên djch bnh tai dja phuong và trong toàn
tinh.
- Chi dao các don vj thuc thm quyn tang cu&ng cong tác truyn thông, chü
dng phôi hqp vii các Diem thi kiêm soát cong tác chuân bj phông, chOng djch trong
thii gian to chirc thi.
- H trçl ti da các phucing tin, thit bj, nhân 1i;rc và các diu kiin khác d xü
iS' tnr&ng hçip phát hin can bO, giáo vién, nhân viên lam nhim vi;i thi và thI sinh
thuc din FO, F!, F2, nghi nhiêm Covid-19 trong khi dang tham gia K5' thi (neu co).
Yêu cu các don vi, dja phuxing nghiêm tue thi;rc hin./.
Noi n/i (1 ii:
-Nlnrtrén;
- B Giáo dc và Dào t?o (báo cáo);
- T1ur.ing tric Tinh üy (báo cáo);
- TV Ban Chi 4o K5' thi t& nghip THPT tinh;
- Sâ Thông tin và Truyên thông;
- Dài Pfl'I-! tinh, Báo Quâng Trj;
- Chi cic VSAITP tinh;
- Trung tam KSBT tinh;
- Trung tam to huyn, thj xâ, thành ph;
- Liru: VT, VX.

TM. UY BAN NHAN DAN
T. CHU T!CH
U TICH

Hoàng Nam
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TO CHU'C DIEM THI D PHONG
CAO BANG SU PHAM QUANG TRj
/UBND- VX ngày 04/ /2O2 1 cza UBND tinh)
I. BO TRI CAC PHONG THI
Không th chüc thi qua 20 ngithi trong mt phóng. Các di tl.rçing Co djch
khác nhau thI bô trI thi các phOng thi riêng bit.
-

t

B tn ngi giãn cách 02 met, hn ch tip xüc và tp trung thành nhóm dông
ngithi ti phOng thi, khu vrc thi.
-

-

Chu.n bj sn khu trang ct cp cho thI sinh.

Kim tra v sinh môi truing, phun khü trüng phOng chng djch khu vic t
chi'rc thi truâc và sau môi buôi thi.
-

Thirc hin v sinh, khCr khun bang hóa cht khCr khun di vâi bàn gh& tay
näm cra, tay vjn câu thang, tay vjn lan can, nut barn thang may, các do 4t, san nhà,
phOng hQp, khu v sinh, mt bàn, các nOt barn diêu khien,... tnr&c và sau thi hoc khi
can thiêt.
-

Tang cung thông khI phOng thi b.ng cách ma ccra ra vào và cia s& s diing
qut. Nêu sir dung diêu hOa trong phOng thi, cuôi buôi thi phãi m& ci~a phOng dé to
sir thông thoáng.
-

B trI dy dü dung djch sat khun tay ti vj trI thun tin cho nguii sl'r ding
tii khu vrc ra vào, bô trI dO nithc sich và xà phOng tai khu virc v sinh.
-

-

Dam báo dO nlrâc ung hçip v sinh và cc ung nlxâc dOng riéng.

B trI thOng dirng rác có np dy d thu gom, xCr 1 rae dam bào v sinh.
Hthng dn thu gom khau trang, khàn, giây lau miii ming dã qua sCr diing vào thOng
dijng chat thai co dan nhân "Chat thai cO nguy ca chüa SARS-CoV-2".
-

-

Niém yt hi.r&ng dn phông chng COVID-19.

Bi trI than hrc tti phOng thi d kim tra than nhit, hixâng dn y t nhUng
tru&ng hcip có sot, ho, khó thà, nghi ng?i mac C OVID- 19 thI chuyên sang ncii each ly
tam thai dê xir 1 theo quy trInh, thông báo ngay cho bO phn y tê và áp ding các
bin pháp phOng, chông djch phO hçp.
-

B trI phOng each ly tarn thai cho các tru&ng hqp Co s&, ho, khO thâ, nghi
ng& mac COVID- 19 vâi dO các trang thiêt bj phOng h can thiêt.
-

II. BO TRI CCI sO CACH LY TiP TRUNG TRONG THUI GIAN THI
1. Di tuçng c&ich ly:
Tt cã thI sinh thue din Fl, F2, thI sinh a khu virc phong tôa, khu vrc giân
each xa hi.
-

-

Tt Ca giáo viên, cOn b) phiic vi thi
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2. Thôi gian cacti Jy: T& ngây bt du thi den ht ngày thi.
3. B trI các khu vlyc trong co s& cách ty tp trung:

3.1 Tr9m gdc
- B trI tram gác & cng và các 1i ra vào cc sâ each ly.
- B trI dim tha tay vâi xà phông và nuóc sach. Tru&ng hcip không b trI
&rçlc diem rüa tay thI phái có dung djch sat khuân tay.
- Tram gác Co bão v trirc 24/24 giä hang ngày; tuyt di không cho phép
nhQng nguii không có thim vil vào cci s& cách ly.
- Dt bin cánh báo nn dO, ch yang: "C€ S

CACH LY TP

TRUNG -

KHONG NHIM VJ MIEN VAO".
- Tram gác do 1irc hrqng cong an, y t dam nhim.
- Co thüng dirng rác cO np day, cO dp chãn.

3.2. Din, klzü' khun phu'ong t4n vin chuyn
- B trI g.n cng ra vào Co s& cách ly.
- Tt câ cac phxong tin vn chuyn &rçic phép ra, vào Ca s& each ly phái ducic
phun khà trüng bang dung djch chira 0,1% Clo hot tInh.

3.3 Phân kizu dà,zh cho ngithi du'yc cdch ly ('phân kizu cdch ly)
- Lira ch9n dja diem:
+ T& nht ch9n khu v1rc bit lap, cui hi.râng gió, d quan sat, d tip can.
+ Xa các khu virc chi'rc näng và khu dan cu xung quanh.
- Khoanh vüng phãn khu each ly:
+ Khoanh vüng phân khu cách ly bang hang rào mm hoe hang rào cirng tüy
theo diêu kin.
+ Dt bin cánh báo nn dO ch yang: "KHU VTJ'C
DIfl1C CACH LY - KHONG PHLN SIJ' MIEN VAO"

DANH CHO NGUYI

- Lôi ra, vào phân khu cách ly:
+ Thit Ip mt 1& ra, vào phân khu each ly bang hang rào mm.
+ B trI tai 1i ra, vào phân khu each ly:
* Thing màu yang có np day, có dp chân và có lot tOi diing cht thai lay
nhim, có dan nhân "CHAT THAI CO NGUY C CHUA SARS-CoV-2".
* Thüng drng rae sinh hoat, CO np day, có dap chân và CO lOt tOi.
* Nai/dim rCra tay có sn xà phông vã niiâc sach. Tnrnghqp không b trI
disqc diem r&a tay thi phãi có dung djch sat khuãn tay có chira It nhât 60% con.
- Khu virc tip don di ti.rqng each ly:
Ch9n khu vrc thun lçii, dü rng, thông thoáng nm trong phân khu each ly d
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tip don, kim tra yt ban du, phân 1oi ngtrôi duçic each ly ngay khi tiêp nbn.
- PhOng a cho ngithi duçic each ly:
* + PhOng phái dam bâo thông thoáng, thuang xuyên mô cüa s và không dung
diêu hOa.
+ Các giliang each ly phâi dt each nhau ti thiu 1 met trà len. Nu không bô
trI (hYde giCta các giixang phâi ngàn cách bang man che nhira, màu trãng.
+ Tnthc cüa mi phOng, b trI dung djch sat khun tay; thüng màu yang cO np
dty, có ctp chân và có lot tüi dirng chat thai lay nhim, co dan nhãn "CHAT THAI
CO NGUY Cc CHU'A SARS-CoV-2"; Thüng dung rác sinh hot, có nap d.y, cO
dp chân Va có lot tüi.
+ Trong phOng each ly Co chi, cay lau nhà, giè lau, 02 xô và dung djch khiLr
khuân hoc chat tay rCra thông thuang dé nguOi duçic each ly ttr lam v sinh khi'r
khuân phOng.
+ Co bang ni quy phOng each ly.
- PhOng cách ly tm th&i trong phân khu cách ly
+ B tn tr rnt dn hai phOng each ly tam thyi dành cho nhi:tng nguai có triu
chImg nghi ngä mac bnh phát hin duqc trong lOc tiêp nhn hoe phát hin dude
trong qua trInh theo döi cách ly. PhOng nay thrqc bô trI riêng xa phOng a cüa nhCtng
nguii dang duqc each ly và thun tin trong vic 4n chuyên nguäi bnh den cu sâ
diêu trj.
+ PhOng cách ly t?m thai cn có: giu&ng cá nhãn, dung djch khü khuan tay,
gang tay, khâu trang, thüng màu yang có nap day, có dp chân và CO lot tOi dirng chat
thai lay nhiêm, cO dan nhãn "CHAT THAI CO NGUY C CHUA SARS-CoV-2";
thüng dimg rae sinh hoat, cO nap day, CO dp chân và có lot tüi.
- PhOng ô dir trCt trong tru&ng hçip khn cap: b trI tr mt dn hai phOng a dir
trCt dành dé chuyên nhCtng ngu&i cüng phOng vOi ngixai cO các triu chüng nghi nga,
mac bnh trong qua trInh each ly. PhOng nay duqc bô tn riêng xa phOng a cUa nh&ng
nguai dang duqe each ly khác.
- PhOng/khu virc dm thay d báo h cho nhân viên:
+ PhOng/khu vrc dm dude b trI a ngay dau 1i ra vào phân khu each ly dê
nhân viên thay do báo h khi di vào và ra phân khu each ly.
+ PhOng/khu virc dm can cO tü drng trang phiic phOng h cá nhân, dung djch
khü khuân tay nhanh, ghê ngôi khi mc trang phiic, thüng màu yang có nap day, Co
dp chan và có lot tOi dmg chat thai lay nhiém, cO dan nhân "CHAT THAI CO
NGUY C CH(JA SARS-CoV-2"; thüng dirng rae sinh hoat, Co nap day, có dp
chân và có lOt tüi.
- Khu vuc ye sinh, nha tm trong phãn khu each ly:
T& nht mi phông each ly cO nhà ye sinh và nba tm riêng, trong tnthng hqp
phOng each ly không có nhà v sinh y nhà tam riêng thI phai bô trI khu c v sinh,
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nhà t&m trong phân khu cách ly dam bâo:
+ Nam, nü riéng.
+ Co sn xà phOng và nuàc sch, giy v sinh, chit ty rCra thông thix&ng
thüng màu yang có nap d,y, cO dp chân và Co lot tOi dirng chat thai lay nhiém, cO
dan nhãn "CHAT THAI CO NGUY CCI CHIXA SARS-CoV-2"; thüng dijng rae
sinh hot, có nap day, có dp chân và cO lot tüi.

co

+ V sinh hang ngày sach sê.
+ Di vài cong trinh v sinh liru dng phài thu gom xCr l chat thai khi day.
3.4 Khu vrc dan/i cho Ban dieu hanh, nhan vien y leA va nhan vien phyc vy
(klzu vrc diêu hành):
•

A

A

A

A

- Khu viic diu hành b trI vj tn riêng vâi phãn khu each ly, thun tin di 1i
và dê quan sat phãn khu cách ly, dông th&i dam báo:
a

+ May tInh, may in và các thit bj, vt tu - van phOng phm.
+ Dam báo thông tin lien lac, mng internet, wifi.
- Thit 1p h thing ba truyn thanh hoc ba c.m tay d ph bin, nhc nhô,
thông báo thông tin cho ngu?iii dwyc cách ly và nhüng can b trong khu cách ly.
- CO sn naiIdim rCra tay vOi xa phOng và nuâc sch. Trithng hcrp không b trI
du9c diem rira tay thi phâi có dung djch sat khuan tay.
- Co nhà v sinh nam, n; nhà v sinh có dü xà phOng và nuac sach d rüa tay,
tm git. Co sn chat tây rüa thông ththng.
- Co thüng drng rae sinh hot, CO np day, có dip chân và có lot tüi.
A
3.5 Khu vy'c nha bep:

- Nba bp phái duçvc b trI tách bit vâi phân khu cách ly.
- Co dü ni.râc sch d sfr d1ing.
- Dam báo an toàn thirc phm trong ch bin, phãn phi thirc an.
- Co xe dy d chuyn sut an cho ngu&i duçic cách ly.
- Thrc hin liru mu thüc an theo quy djnh.
- Co thüng drng rác sinh ho?t, cO np day, cO dp chãn Va CO lot tOi.
- Co ni quy nhà an, hu&ng dn an toàn thrc ph.m trong ca s& cách ly phOng
djch.
3.6 Khu cu thang b3, 1/tang
- Co sn tài

lieu

may,

sãnh clii':

truyn thông v phOng chng dich COVID-19.

- B trI dung djch sat khuAn tay.
- CO thüng màu yang có np day, có dp chân và có lot tüi drng chit thai
nhim, có dan nhãn "CHAT THAI CO NGUY CY CHIXA SARS-CoV-2".

lay
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- Co thüng dirng rác sinh hoat, Co np day, cO dp chân và có lot tOi.
- Lau, v sinh khCr khu.n cu thang b, thang may, bang diu khin, nên sãnh
ch&, hành lang hang ngày.
3.7 Khu v(cc hip n/i (in do tiip ii:
- Tai tr.m gác, thi& 1p 1 bàn tip nhan d tip t gi'ri vào cho ngtxii duçic cách
ly.
- Ngithi tip t dn dang k vâi ngi.thi báo v trrc và d d tip t tui bàn tip
nhan, trong dO ghi rô ten, tuôi ngii?ii tiêp nhan và ngthi tiêp tê.
- Can b5 cüa co th cách ly vn chuyn d tip t dn cCra cüa phân khu each ly
và thông báo cho ngu&i cách ly den nhan do tiêp té.
- Nghiêm cm mang vat diing cüa ngithi each ly ra khOi khu vtrc cách ly khi
chua dizçic khi:r trüng.
3.8 KI,u vt'c luu giü' c/zit thai tgm thin:
- B trI mt khu vrc riêng, có mái che, có nn cao thoát nuâc, CO bin cánh
báo de hxu gi chat thai t?m th&i cho co sâ cách ly, thuan tin dê van chuyên chat thai
dixà1.
- Co thüng màu yang drng cht thai lay nhim CO np day, CO bánh Xe, có
thành ci'rng, có dan nhãn "CHAT THAI Co NGUY CCI CHUA SARS-CoV-2".
- CO thüng dirng rae thai sinh hoat, CO np day, có bánh Xe, có thành c1mg
- Co sn noiIdim ràa tay vi xà phOng và nuâc sach.
- CO sn dung djch khir trüng CO chüa 0,05% Clo hoat tmnh d khir khun thüng
dirng chat thai sau sü diing.
4. Phông chng lay nhim cho can b, nhân viên trong co' s& each ly
- Thirc hin các bin pháp phOng h cá nhân nhix si:r diing quân áo phOng hO,
khau trang... trong qua trinh lam nhim vit tai phân khu cách ly.
- Ri:ra tay ngay bang xà phOng hoc dung djch sat khun truâc và sau mi 1.n
vào/ra phân khu each ly.
- Lp danh sách, theo dôi sirc khOe hang ngày can bO, nhân viên & các bô phn
lam nhim vii thu&ng xuyên tai phãn khu cách ly.
- Khi cO các triu chIrng nghi ng& mc bnh, thI thrc hin cách ly, quãn 1 diu
trj và lay mâu bnh phâm xét nghim theo dung quy djnh.
- Nguäi dang mang thai, mc bnh man tInh (hen ph quán, tim phôi man, suy
than, suy gan, suy tim, ung thi.r, dái tháo &r&ng, suy giàm mien djch...) không bô tn
lam viêc t?i co sâ each ly.
5. Xi.r l khi phát hin truông hçrp mac bnh hoc nghi ngô' mac bnh
COVID-19 trong co' sO' cách ly
5.1. Báo cáo ngay cho ng1xi phii trách ca sâ each ly tap trung, S& Y t và
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Trung tam Kim soát bnh tt tinh và chmnh quyn dja phucing.
5.2. Chuyn ngay ngithi mc beth hoc nghi ng mc bnh sang phông cách l'
tm thii.
5.3. Chuyn nhung ngu&i ô cüng phông vói ngu?i mc bnh hoc nghi ngi
mac bnh sang phông a dir trCt trong tri.rang hqp khân cap.
5.4. Phi hçip v&i Trung tam Kim soát bnh tt tinh diu tra djch t ca bnh.
5.5. Vn chuyn ngir?i mc bnh hoc nghi ngi mc bnh dn co s& diu trj
dtrqc chi djnh bâi Ban chi dao phông chông djch COVID-19 cüa tinh dê quân 1, diêu
trj, và lay mâu bnh phâm.
5.6. Sà Y t chi 4o thirc hin v sinh, khr tthng phông bnh nhân theo dung
quy djnh cüa Bô Y tê. Phông cüa bnh nhân chi di.rcic sr diing trô 1i sau khi thrcic
khü trüng.
6. bàn tt nhiêm vii cüa co s cách ly tp trung
Sau khi kt thüc nhim vi, Co s& cách ly tp trung tin hành thirc hin các cong
vic sau:
6.1. Thrc hin các thu tic hoàn tt nhim vi theo quy djnh cüa các cp có
thâm quyên.
6.2. DQn dçp chit thai, rác thai và thirc hin v sinh môi tru&ng.
6.3. Tin hành khCr trüng 1n cui khu vrc cách ly b&ng phun dung djch khi'r
trüng có chüa do 0,1% Clo hott tInh.
6.4. Thc hin rut kinh nghim, tng kt hoàn tt nhim viii cách ly.

