UY BAN NHAN DAN
T!NH BA R!A - VUNG TAU

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S: 134 17TLJBND-VP

Ba Rja — Vüng Tàu, ngày 22 tháng 9 näm 2021

V/v tip tue thuc hiên môt s biên
pháp phông, chong djch Covid- 19
trên dja bàn tinh

KInh g11i:
- Thu tnthng các sà, ban, ngành;
- Chu tjch UBND, Ban Chi do, Trung tarn Chi
huy phông, chông djch Covid- 19 các huyn, thj
xà, thành phô.
Tü ngày 19 tháng 7 nàm 2021, tinh Ba Rja - Vüng Tàu áp diing giân each
xã hi theo Chi thj so 1 6/CT-TTg ngày 31 tháng 3 näm 2020 cüa Thu tuóng
ChInh phü (Chi thj 16/CT-TTg) trên tinh than "ai dâu do". Vi sir triên khai
dông b, quyêt 1it, tIch crc, hiu qua cüa câ h thông chInh trj, sr tham gia
trách nhiêm cüa cong dông doanh nghip, sir dông thun, üng h cüa Nhân dan.
Den nay tInh hInh djch Covid-19 trên dja bàn tinh ca bàn duçic kiêm soát; tuy
nhiên, mt so tinli, thành lan cin tInh hInh djch cOn diên biên phirc tap, là môi
nguy cci lay lan djch bnh.
Vâi miic tiêu bão dam sirc khôe cho Nhân dan, gici vüng an toàn tuyt dôi
thành qua phOng, chông djch, vic ma 1ii mt so hoit dng trên dja bàn tinh
theo phthmg chârn an toàn, tmg bu'óc, có 1 trInh chàc chän, Chü tjch Uy ban
nhân dan tinh quyêt djnh:
Thirc hin bin pháp giãn each xã hi theo Chi thj s 1 5/CT-TTg
ngày 27 tháng 3 näm 2020 cüa Thu tuang ChInh phü (C!hi thj 15/CT-TTg) trên
dj.a bàn tinh (tth huyn Con Dáo và các. khu vzc dang áp ding lnh phong tóa).
Thô'i gian bat dâu tIc 00 giô', ngày 23 tháng 9 nám 2021 cho den khi có thông
báo rnói, ci1 the nhu sau:
1. Tip tiic tm dñ'ng các hoyt dng sau:
- Các djch vi. n ung có th chrc hat vói nhau; chg dêm, nhà hang tic
cuói; các co•sâ kinh doanh djchvçi n uông theo mô hInh buffet.
- Các cci th chàm soc sue khOe, cci sa lam dp, cci sâ vt 1 tr 1iu,
massage, spa, xông hcii; các ti diem, khu vui chcii, giài trI; san khâu ca nhc; san
khâu kjch; rtp chiêu phim; khu phô di bô; Karaoke dithi moi hInh thuc, hat vâi
nhau; vu tnthng, quán bar, pub, beer club; các diem kinh doanh trO chcii din tir,
truy cp Internet.
- Các cci sâ kinh doanh th due th thao trong nhà, ngoài tthi (golf tennis,
câu long, bong bàn, bong dá, rn, fitness, billiards, yoga...); các Trung tam the
due the thao và các khu tp luyn the thao, khu vIc the dic cong cong.
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- Các hoit dng ton giáo, tin ng11Ong (khuyên khIch hInh thic tryc tuyên).
- Các hoit dng tm bin.
- Các ca s&, dja dim nghi duôiig.
2. Cho phép mt s6 hoit dng:
- Cho phép các hott dng hi h9p, các srkin tp trungkhông qua 10
ngithi trong 01 phông (din tich tói thiêu là 40m2), trLrèng hçip can thiêt phãi to
chircvci so liiçrng ngithi tham dir vi.rçit qua quy djnh nêu trên thI phâi duçic lãnh
dao Tinh uS', Uy ban nhân dan tinh cho phép và ca quan, to chüc, Ca nhân phãi
chju trách nhim bâo dam tuyt dôi an toàn phông, chông djch. Không tçi tp
qua 05 nguri ngoài pham vi cOng s&, truôrng h9c, bnh vin; yêu câu gii khoãng
cách thi thiu 02 met tai ncli cong cong.
- Giám 50% s ngi.thi lam vic tai co quan, cong s; tang ci.thng lam vic
trirc tuyn; Thu trung CáC ca quan, don vj phâi có phuong an phân ca theo
nhóm dê lam vic nhárn hn chê lay lan khi xãy ra djch bnh.
- L hiu, hi, tang l can don giân, g9n tuân thu nghiêm quy djnh 5K và
không tp trung qua 10 ng1thi.
3. V hoit dng san xuât, kinh doanh:
- Các doanh nghip, co si san xu.t, kinh doanh tip tçic t chuc các hoat
dng theo các phucmg an sau:
+ CáC Ca sô san xu.t sü dung 100% lao dung là nguôi dan dang sinh sng
trên dia bàn cüa mt huyn, thj xã, thânh phô thi ngui lao dng duçc sü diing
phuang tin Ca nhân di tr noi r den noi lam vic (co giáy xác nhan cia chz
doanh nghip).
+ CáC cci sO san xut co sir diing lao dng cã trong và ngoài dja bàn
huyn, thj xã, thành phô dang thrc hin phuong an "3 tai chô" han 14 ngày thI
chi ngui lao dung là ngui dan dang- sinh song trén dja bàn huyn, thj xã, thành
phô noi doanh nghip dóng cci si san xuât, kinh doanh duqc sir ding phuo'ng
tin Ca rihân di tü noi c den noi lam vic (co giáy xác nhn cza chi doanh
nghip).
- Chü doanh nghip phái thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chng
djch trong doanh nghip va xét nghirn Covid- 19 cho ngithi lao dng djnh k5' 05
ngày/lân (kêt qua xét nghim gild online ye Phông Kinh té hg tang hoc Phông
Kinh té thuç5c Uy ban nhán dan cap huyn dê kiêin tra, giám sat phông, chóng
djch).
- Diu kin b.t buc là doanh nghip và cá nhân phãi dang kS' ljch trInh di
chuyên cüa trng nguñ lao dng, the hin cii the cung duè'ng di chuyn tr noi cu
tri1 den noi lam vic và nguçc lai, dugc Uy ban nhân dan xã, phuông, thj trn
xác nhân; ngithi lao dng phâi cam két chi di chuyên tui noi & dn fbi lam vic
theo dung ljch trInh dä däng kS' (khong dimg, do dQc dithg. Doanh nghip và
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ngthi lao dng phai hoàn toân chju trách nhim thirc hin dung cung du&ng và
lch trmnh di chuyên.
- Doanh nghip phâi xây dmgk hoach phông, chng djch Covid-19 theo
Phit 1,c I và gui ye các do'irvj sau dê xem xét, phC duyt trong vông O3 ngày:
+ Ban Quàn l các Khu cong nghip qua dja chi email: bqlkcn@bariavungtau.gov.vn (trong khu cong nghiip);
+ S& Cong Thuang qua dja chi email: soctbaria-vungtau.gov.vn (citm
cong nghip);
+ S& Giao thông vn tài qua dja chi email: sogtvtbaria-vungtau.gov.vn
(cáng biên, ëáng thiy n5i dja thuç5c quyên quán lj);
+ Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph (cac cü sà san xuá't kinh
doanh ben ngoai các khu cOngnghi.p, cym cOng nghip, cáng bién - cáng thiy
ni7i dja do cap huyn quán l) qua da chi email: abcbaria-vungtau.gov.vn
(trong do abc là ten viêt tat cza huyn, thj xä, thành phO. VI dy tgi thành phO
Vüng Tàu thI dja clii mail ià. vungtaubaria-vungtau.gov.vn).
A

A

A

A

4. Ye hot dyng nong, lam, ngtr nghiçp:
-Ngu?ii lao dng cam kt di chuyn trên mt cung dixng t1r nai dn ncii
san xuât va thirc hin các bin pháp phông, chông djch theo quy djnh (5K).
Nguai laodông di lao dng, san xuât ngoài dja bàn huyn, thj xã, thành phô thi
Uy ban nhân dan cap huyn nai di có trách nhim xem xét thông nhât vai Uy
ban nhân dan cap huyn noi den.
a

- Các phuong tin 4n chuyn hang boa, hoat dng kt nti, tiêu thii nông
san ducic hot dng nhung phâi bâo dam phOng, chông djch theo quy djnh.
- Déi vai hoat dng djch vii hu cn và khai thác dáñh bat hãi san: Cho
phép các cãng ca, tâu dánh cá và ngu dan hot dng tr& l.i khi dáp irng dü các
diêu kin phOng, cliOng dch theo quy djnh.
5. V hot dng thtro'ng mii— djch v11, du ljch:
a) Các loçii hlñh du'rc phép ii0t d3iig kin/i doanh tth 41 khi bdo dam
quy djnh vphbng, ch6ng djch
- Siêu th, trung tarn thucing mi, chui cua hang ban lé phãi thirc .hin
danh gia an toan trong phong, chông dich truoc khi duoc phep hoat dông tro lai
theo Quyêt djnh so 2225/QD-BCDQG ngày 28 tháng 5 näm 2020 cüa Ban Chi
dto Quoc gia phOng, chông djch Covid- 19 ye vic ban hành "Huâng dan phOng,
nhiem djch Covid- 19 ti trung. tam thuong mai,
chông và dánh giá nguy ccc
siêu thj" (theo humg dan ti Phi iic 2).
lay

Các chçi truyn th&ig th chüc hot dng tr& 'a chi kinh doanh các hang
phong, chông dich theo quy dinh
hoa thiêt yeu khi dap ung day du diêu kiên
ti Quyêt djnh sO 238A/QD-BCD ngày 06 tháng 8 nàm 2021 cüa Ban Chi d?o
vic ban hành huO'ng dan clánh giá an toàn
phOng, chng djch Covid- 19 tinh
ye

ye
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trong phông, chông djch Covid- 19 t?i các chg trên dja bàn tinh và Cong van so
4728/BCT-TTTN ngày 05 tháng 8 nàm 2021 cüa B Cong Thuang v vic
hiicmg dan bô tn dia diem tam thai va ma lal cha sau thai gian tam thoi dong
cCra dê bâo dam phông, chông djch Covid-19; kiêm soát chat chë nguôn cung
cap hang boa cüa tiêü thuang thông qua diem t@p két hang hóa, xét nghim dnh
kS' theo quy djnhdôi v&i tiêu thuang và kiêm soát so lung ngu?ii vào chc, bâo
dam các yêu câu phông, chong djch Covid-19. Uy ban nhân dan các huyn, thj
xä, thành phô quy djnh cii the thii gian và phuong thüc ho.t dng chc phü hcip
vói tInh hInh thirc tC tirng dja bàn. Vic di chçi áp diing hInh thüc phát phiêu, có
chia khung gii theo khu phô, thôn, âp (theo các Phy lyc tà' 3.1 den 3.9).
- Các ca si kinh doanh nhO lé kinh doanh nt hang thit yu phài thrc
hin dánh giá an toàn trong phông, chông djch Covid- 19 tnróc khi hoat dng tró'
1aj theo hithng dan tai Phy lye 4.1 và 4.2.
- Các ca s& djch vçi nhà hang; ca sâ djch vii tn, ung dugc hoat dng
thông qua hInh thüc dt hang trrc' tuyên, không ban trrc tiêp cho khách hang,
nguii giao hang là nhân viên cüa các don vj cung irng djch vi giao nhn hang
boa có üng ding Cong ngh phài báo darn các bin pháp an toàn phông, chông
djch. Ci'ra hang sau khi duçic thâm djnh dU diêu kin së gàn bang h kinh doanh
"xarth" hoc h kinh doanh an toàn. Giao Uy ban nhân dan các huyn, thi xa,
thành phô to chirc thrc hin; các ca sâ kinh doanh phái thrc hin dánh giá an
toàn phông, chông djch trrâc khi hoat dng tró' lai theo các Phy lyc 5.1, 5.2 và
5.3.
b) D6i vol hoçit-d(3ng duljch
Cho phép thI dim các khách san có djch viii khép kin, có phuang an bão
dam an toàn trong phông, chông djch dOi vi các khách san: Melia Ho Tram, Ho
Tram Strip, Sui nithc nóng BInh Châu và Six Senses Con Dâo theo hung dan
tai Phy lyc 6.
6. Di vói hoit dng giao thông vn tãi:
- Tip tVc thrc hin nghiém chi dao cüa Uy ban nhân dan tinh tai Cong
van so 11325/LTBND-VP ngày 26 tháng 8 nàm 2021 và Cong van so
11 994/UBND-VP ngày 03 tháng 9 näm 2021 và các van bàn chi dao cüa Uy ban
nhân dan tinh. Kiem tna chit chê lái xe và ngu?ñ di theo xc 4n chuyén hang hóa
thiêt yêu (ké Ca ben trong xe) và thirc hin nghiêm các quy djnh ye cOng tác
phông, chOng djch theo các chi dao cüa Trung uang và cüa tinh.
- Tang cubng hiu qua hot dng các Ch& kim soát djch Covid-19 tai
các tuyên quôc l, dithng rnôn, lOi m&, các dumg biên giáp ranh gitta tinh Ba
Rja — Vüng Tàu vói các tinh, thành phô khác, tiêp tçic quán l chit ch tt cà
ngithi, phuang tin ra, vào dja bàn.
- Sp xp, b tnI 'ai các tram, ch& kim soát phông, chng djch Covid-19
mt each khoa h9c và có sir thông nhât gima các dja phuong vci nhau; thirc hin
viêc test nhanh theo quy djnh.
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7. V hot dng dii ttr xây diyng:
- Các cong trInh xây d'img hoat dng trâ li (cong nhán, lao dng duc áp
dyng nhzt quy djnh. tgi Diem 3 c&zg van nay).
- Di vói nha & riêng lë duc phép thi cong vôi diu kin có hang rào che
chàn xung quanh khu vrc xây dçrng (vâi sO lwçing cong nhán khOng qua JO
ngwO'i), si:r dçing nguôi lao dng là ngu&i dan sinh song ti dja han cüa mt
huyn, thj xã, thãnh phO.
- Chü d.0 tu, dun vj thi cong t churc trin khai thi cOng xây dimg phâi
báo dam các dieu kin ye phông, chông djch Covid- 19 ti các cong trInh theo
quy djnh tai Phi 1ic 7.
8. Di yIn huyn Con Dão:
Thirc hin các bin pháp phông, chng djch theo Chi thj s 19/CT-TTg
ngày 24 tháng 4 nam 2020 cüa Thu tuóng ChInh phü trén dja bàn huyn Con
Dào, thài'gian bat dau tfr 00 gUy, ngày 23 tháng 9 nám 2021 den khi có thông
báo m&i. Yêu câu kiêrn soát chat, chua cho phép các phuang tin 4n tài hành
khách ra, vào Con Dâo; khuyên cáo ngu&i dan không chü quan, thirc hin
nghiêm 5K. RiCng tuyên 4n tài hang boa bang du&ng thüy den Con Dão dugc
phep hoat dOng nhung phai hem soat chat chê sO ngucii lam viêc trên tau, truoc
khi rcn tau len bu, tat ca moi ngurn phai thuc hiên kiêm dich y tê, thuc hiên cach
ly y tê theo quy djnh trong th&i gian ch& phuang tin xuât ben dé bão dam an
toàn phông, chông djch.
9. D ngh ngIrô'i dan:
- Thirc hin nghiem 5K, khai báo y t hang ngày trén website:
www.tokhaiyte.vn hoc 1mg diing Ncovi, Bluezone, VNeID. Lien h ngay vói
chInh quyên dja phixung, Co s& y tê khi xuât hin triu chlrng sot, ho, khó tho',
mat vj giác...
- TIch circ tham gia công.tác phông, cMng djch tai cci s&, cüng vâicác irc
lucing tuyên dâu quyêt tam m& rng,.bâo v vüng xanh; Tuyên truyên 4n dng
ngu&i than, gia dinh và mi ngu&ixung quanircüng dOng thu.n, dOng lông th'irc
hin tot quy djnh ye phông, chông djch de chung tay sam day lüi djch bnh.
- Nghiêmtüc chp hành th1rc hin giân each xã hi. Han ch ti da ra khôi
nhà, chi ra ngoài khi th.t s1r can thiêt.
- Thuô'ng xuyên lau r&a nhà clra d giü thông thoáng, sinh boat lành
manh.
- Bào v sue khöe cho bàn than, ngu&i than gia dInh, cong dông và xã hi.
10. Yêu cu cac doanh nghip, co sà san xut kinh doanh chi duqc phép
hoat dng khi có phuong an phông, chOng djch dugc co qun Co thâm quyên phê
duyêt theo qUy dinh; chju trách nhim trix&c pháp lut nêU dê xày ra vi pharn,
lam lay lan djch bnh.
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11. T!i chüc thiyc liiên:
11.1. Ban Clii ctçzo, Uy ban nhân dan, Trung tam Clii huy plibng, ch6ng
djch Covid-19 cdc liuyn, 114 xd, than/i phô
- Chi dao các xà, phuông, thj trn tang cu?rng kim soát sir di bin dng
cüa nguii dan ti dja bàn.
- Bào v vüng chic, không d djch bnh lay lan. Ly xã, phung, thj trân
là "pháo dai", ngui dan là "chiên s7', là trüng tarn ph%lc vi, là chü the phông,
chng djch; sr tham gia, chap hành, tuân thu quy djnh cüa ngithi dan dóng vai
trO quy& djnh thành cong trong phOng, chông djch.
- Chi do trin khai các nhirn vçi, giâi pháp v cong tác phông, chng
djch trong thyi gian ti den t.n dja bàn khu phô, thôn, âp, ngui dan dê nãm bat
day dü và thirc hin có hiu qua trên thçrc tê.
- Rà soát cii th tüng truOg hçip ngui dan g.p khó khän tai các dirn
phong tOa d dáp üng kjp thOi nhu câu cüa nguèi dan, không dê sot, không cong
bng, xü l kjp thii các chê d, chInh sách, an sinh xa hi cho nguñ dan, không
d nguñ dan thiu thôn hrong thrc, thirc phârn.
- Tang cu&ng kim tra, tun tra d n.m tInh hInh, chi dao, phát hin xu l
kjp th?ii vi phm
- Huy dung Mt trn, Doàn th tuyên truyén, 4n dng ngithi dan bInh
ti'nh, dng thun, üng h, hgp tác cüng cap üy, chInh quyên dja phi.rcing; chap
hành nghiêm các quy djnhgiãn cách xã hi.

11.2. So' Yt
- T chüc tiêm vc xin nhanh nh.t theo s luçmg phân b cüa Chinh phü.
- Tiêp tVc chi dao vic xét nghirn, tam soát tai các khu virc có nguy ca
rat cao, nguy Co cao dé kiêm soát nguy ca lay lan djch bnh.
- Barn sat tInh hInh djch bnh các tinh lan cgtn và ti các dja phuang d dr
báo kjp th?ñ tham mini, diêu chinh các bin pháp, bâo dam chü dng kiêm soát
tot tInh hInh djch bnh trên dja bàn tinh.
- Nâng cao nàng lirc y t các tuy&i v co sâ vt chit, trang thi& b và
nhân lirc, dông thai triên khai các tram y tê lint dng có hiu qua dê dáp üng tot
cong tác phông, chông djch và diêu trj bnh nhân Covid- 19.

11.3. Cong an tinh
- Tip tilc duy trI các chit kim soát ralvào tinh nhu hin nay; phi hcip
các Co quan, don vj, dja phuang có lien quan thçrc hin nghiém chi dao cüa Thu
tirng ChInh phü, huâng dan cüa các b, ngành ye tao diêu kin thun igi di
vth hot dng vn tâi, luu thông hang hóa, di chuyên cüa ngui dan bão darn
thông nhât, thông suOt trong thrc hin và an toàn phOng, chOng djch Covid- 19;
khOng quy djnh them các thu tiic can tth km thông hang boa, dc bit di v&i
hang hóa thiêt yeu phiic viii di song nguii dan và phiic vii san xut; tránh ün tc
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giao thông; tang cu&ng Cong tác tuyên truyn, huóng dn, phânluông tr truyc,
tao thuin 1i cho to chüc, cá nhân thirc hin quy djnh phOng, chông djch Covid19.
- Chi do cong an huyn, thj xâ, thành ph và xã, phutmg, thi. trn kiêm
soát chat di biên dng nguñ dan; phôi hqp vói irc luçmg chirc näng khác kiêm
soát vic chap hành các bin pháp phông, chOng djch ti dja bàn.
- Tang cu?mg chi dto vic bâo dam an ninh trt tir, phông chng ti phm
trên dia bàn tinh.
11.4. S Cong Thwing
- T chirc huông dn va kim tra, giám sat vic tuân thu các quy djnh
phông, chông djch, cáá tiêu chI an täàn trong hoat dng san xuât cong nghip,
kinh doanh, tai các h thông phân phôi (ca sà kinh cloanh thzcc phám thiêt .yêu,
cho' dan sinh, các cho' dáii inOl) duqc hot dng.
- Phi hop vi S& Giao thông 4n tài, Cong an tinh bão dam vic 4n
chuyên, luu thông hang hóa thông suôt; bào dam cung iling hang hóa phiic vi
nhu cau cua Nhân dan trên dia ban, triên khai cac giai phap kich câu h tro tiêu
thi san phâni, lien kêt hop tác vói các tinh bào dam nguOn cung hang hóa trên
dia bàn.
11.5. So Giao thông vIn tãi
- TO chüc lti hott dng 4n tái; phi hçrp vth Sâ Cong Thi.ro'ng bão dam
Vic vn chuyên, hru thông hang boa thông suôt.
- Phi hop vii Cong an tinh kim soát tai các cht kim di.ch ralvào tinh.
- Chili trI, phi hop vói Uy ban nhân dan các huyên, thj xã, thành pM xây
drng, thông nhât Phuong an tO chilic 'ai giao thông trên dja bàn tinh Ba Rja —
Vng Tàu bão darn phông, chông djch bnh Covid- 19.
11.6. SO Du ljcli
Chili trI,. phAi hop vci Si Y. t, Cong an tinh, B Chi huy Quan sir tinh, Üy
ban nhân dan huyên Xuyên Moe kiêm tra co so vat chat, phucing an phong,
chông dch cüa MeliáHO Tram, HO Tram Strip, SuOi nuc nóng BInh Châu dê
xác nhn du diêu kin truóc khi cho phép hoat dng.
11.7. Uy ban nhân dan huyn Con Dáo
- Ban Chi dio, 1Jy ban nhân dan huyn, Trung tarn Chi huy phông cMng
djch bnh COn. Dão tang Cung cong téc phOng chOñg djëh bnh trên da bàn
thèo phuong châni "4 ti chO", kjp thi nàm tInh hInh,, xilr 1 nhüngvân dê phát
sinh. báo cáo Uy ban nhan dan tinh cac van dê vuçit thâm quyên; chili trpng cOng
tac bao dam an sinh xã hôi, bao dam an rnnh trât tu, dOng thoi, chuân bi cac diu
kiên can thjêt dê to chüc các ho,t dng khi tth li trng thai bInh thuèng mâi.
- Kiêm tra co So vt ch.t, phixong an phông, cMng djch cilia Six Senses
COn Dão trInh Uy ban nhân dn tinh trm9c khi thirc hin.

11.8. Giao các só, ngành: Xây dmg, Nông nghip vâ Phát trin nông
thôn, Lao dng - Thuo'ng binh và Xã hi, Tài chfnh, S Giáo dic vâ Dào t?o,
Thông tin và Truyên thông, Ban Quãn 1 các Khu Cong nghip theo chirc nãng,
nhim vçi duçic giao vã pham vi quãn 1' ngành, linh virc có trách nhirn triên
khai thirc hin cácni dung tti côngvän nay.
Uy ban nhân dan tinh yêu cAu các cciquan, dan vj, dja phuoiig có lien
quan to chüc quán trit thirc hin iighiêm tüci.
(Cong van nay thay the' GOng van 12538/UBND-VP ngày 12 tháng 9 nàm
2021 cia Uy ban nhán dan tinh).
iVoi iiithrz:
- Nhir trên;
- TTr. Tinh ñy, TT'r. 1-IDNiD tinh (b/c);
- CIii tch, các PCT UBND tinh;
- Thânh viên BCD PCD Covid-19;
- Ban Tuyên giáo Tinh üy;
- Uy ban MTTQ VN tinli Va các to chc chInh
trj - xã hôi tinh;
- Liru: VT, TH6.

<1. CHU TJCH
HCJ11CH

PHU LUC 1
MAU KE HOACH
G, CHONG DCH COVID-19 VA CAC PHIJNG AN XI L Kill
CO cAc TR1J'NG HP MAC COVID-19
em theo Cong van s 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021 ca UBND tinh,)
CONG TY

So:

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc

/KH-

, ngày tháng nám 202...

KE HOACH
PHONG, CHONG DICH COVID-19 vA CAC PHIJ'NG AN XITI' L Kill
CO CAC TRU1NG HQP MAC COVID-19
Can cir Quy& djnh 2194/QD-BCDQG ngày 27/5/2020 cüa Ban chi dao
Quôc gia phông, chng djch COVID- 19 v vic ban hành "Hithng dn phông,
chông và dánh giá nguy ca lay nhim djch COVID-19 tai noi lam vic và k tüc xá
cho ngui lao ctng" và các van bàn chi dao lien quan;
Can cü Quyt djnh s 2787/QD-BYT ngày 05/6/202 1 cüa Bô Y t hucng
dan các phucing an phông, chông djch khi có các trixrng hçp mac bnh COVID-19
tai các ca sô san xuât kinh doanh và khu cong nghip.
Can dr
Dan vj/Doanh nghip xây dirng K hoach phông, cMng djch COVID- 19 và
các phiicing an phông, chông djch khi có các tnr1ng hçp mac COVJD-19 tai dcm vj
cu the nhu sau:
A. THONGTINCHUNG
1.Ten doanh nghip
2. Ngành ngh san xut kinh doanir
3. Ma so thug
4. Tong s ngu&i lao dng
- S ngu&i lao dng tai dja phuang
- S ngithi lao dng ngoi tinh:
- SO ng1xi lao dng liru trñ tai nhà tr9 trên dja bàn
- S ngl1i lao dng lixu trü tai k tüc xá cüa don vj:
- S nguñ lao dng k hçip dng dài han:
- S ngithi lao dng k3' hqp dng ngn han:
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githi lao dng k hçip dng lam vôi nhiu dan vj
nguñ lao dng là ngithi nuóc ngoài
5. S ngu?ñ lao dng và din tIch theo tmg phân xuàng!dây chuyên san xuat/khu
virc san xuât/ vj trI lam vic ('dInh kern so' do mit bang các khu vy'c san xuát):
- Phân xu&ng 1:

din tich

- Phân xumg 2

din tIch

- Phân xu&ng 3:

din tIch

- Tng din tIch cüa dan vj
6. Các thông tin khác:
- ThTiii gian lam vic (ca)
- Tng din tIch nhà an'

So ngi1i lao dng!ca an:

- S ngi.thi lao dng sir dçing phuang tin dua don cña dan vj
7. Can b du mi phii trách cong tác phOng, chng dch tui dan vj:
- Ho vàtên:
-Sdiênthoai:
- Email:
- TrInh d chuyên mOn:- Chirc vii và vj trI cong tác'
8.Bphnyt:
8.1. Di vói dan vj có b phn y tê
TOng s can b y tê:
Can b phii trách cong tác y tê:
-Hovàtên:
- S diên thoai:
- Email:
- TrInh d chuyên môn:
8.2. Di vi don vj có k hçp dng chãm soc sirc khOe cho ngithi lao dng
- Ten don vj k hqp dng'
- Dja chi cüa don vj k hçp dng
- TOng s can b y
- Ten can b phii trách cOng tác y
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àtên:
diên thoai:
mail:
± TrInh d chuyên môn:
B. MUC TIEU vA YEU CAU
1. Miic tiêu chung:
- Chü dng phát hin sam và xü l kjp thai tnr&ng hçp nghi mac, mac COVID-19
taidcinvi.
- Dam bâo san xutt an toàn và thuc hin miic tiêu kép; han chê tác dng cña djch
bnh den hoat dng san xuât kinh doanh cüa don vj.
2. Muc tiêu cu the:
- Khi chua ghi nh.n tru&ng hçip bnh: Thirc hin dy dü các quy djnh phông,
chông djch, dánh giá nguy cci, to chüc diên tp các tInh huông, phát hin sôm
ngtr'Yi lao dng có nguy co lay nhiêm.
- Khi xut hin các tnrmg hçp bnh trong don vj: Khoanh vüng, xü l kjp thai trit
dê ô djch nhäm han chê thâp nhât vic lay lan ra toàn don vj. Dam bão v sinh khir
khuân mOi triRng tai don vj.
- Khi có djch bnh lay lan trong co sà lao dng: Dáp 1mg nhanh, khoanh vüng, xir
l kjp thai, trit dê các ô djch nhàm han che thâp nhât djch lan trong co sà lao dng
và lan ra cong dông.
3. Yêu can:
Lãnh dao, toàn th nguai lao dng trong don vj hiu rô mijc dIch và nghiêm tüC
thirc hin ke hoach phông chông djCh covid- 19 và cac phiiong an xir trI khi Co cac
triiông hçip mac covid- 19 nhäm giàm thiêu nguy Co lay nhim COVID 19 tai don
vi.
C. XAC DNH NGUY CC% LAY NHIEM COVID-19
1. Các vj trI Co tp trung dong ngixai tai don vj (cng ra vào, thang rnr phông
h9p, phOng an, khuvirc lam vic theo day Chuyên, khu V11C khép kin CO sir dimg
diêu hôa, khu v1rc dê xe chung...):
-VitrIl:
-VjtrI2:
2. CáC vj trI thuang xuyên tiêp XUC can tang cuong v sinh khCr khun tai don vj
(tay yin CâU thang, tay nàm cira, ncit barn thang may, ATM, may ban hang tir dng,
Cay uOng nuoc, din thoai, may tInh, rnt barn diêu khiên dung chung, micro, nut
barn micro, mitt bàn lam vic...).
-VjtrIl:
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on vj cung cp djch vigrtha thu cüa don vj (cung cp sut an, luong thirc,
phâm, nguyen vt lieu, djch vu bào v, 4n chuyên, dira don chuyên gia,
NILD, ngân hang, diên luc, thu gom vàxr l rác thai, h.0 can, süa chfta, bào dixng
cap thoát nithc...).
- Nhà thâu 1:

So ltrçmg ngu&i

- Nhà thu 2:

S 1uçng ngu?Yi

- Nba thtu 3:

So luçmg nguôi

4. Phuong tin dua don ngithi lao dng (nu co).
-Sluçingxe:
- So luçmg ngutYi duçc dua dón
5. TInh hInh djch bnh COVID- 19 ti khu virc luu trü cüa nguOi lao dng và trén
dja bàn cüa don vi.
- Theo dôi và cp nht hang ngày.. ..(s tru&ng hp FO, Fl, F2...)
D. BAN CII! DAO PHONG, CHONG DICH COVID-19 TM DO'N V:
1. Ban hành quyt djnh thành 1p Ban chi do (Máu s 1 Phy lyc 1), thành phn
bao gôm:
- Tru&ng ban: Giám dc don vi
- Thi.r&ng trirc: Bô phn y tê
- Thành viên khác: dai din các phông ban, nhân sir, vtt ti..r, cOng doànitô chiirc dai
din ngui lao dng, to trithng to san xuâtlphân xu&ng, an toàn v sinh viên...
- Phân cong chi tit nhim vii cüa các thành viên trong Ban chi do di vói tirng
ni dung trong cong tác phông, chông dch ti don vj.
2. Ban chi do có quy ch h9p djnh kS' hoc khn cp theo tmnh hIth djch.
3. Thixông xuyên thrçc cp nht thông tin v tInh hInh djch trên trang Website cüa
Bô Y té (https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu) và trang thông tin din ti1r
dja phuong.
4. Ban hành các nôi quy, quy djnh di vôi ngtthi lao dng và khách den lam vic
dam bão phOng, chông djch COVID-19.
5. K cam k& v thirc hin các quy djnh vphOng, chng djch vi Ban quân l khu
cOng nghip/ UBND cap huyn theo mâu so 3 tti Phii liic 1.
6. Yêu cu ngithi lao dng và các don vj cung cap djch vi (an uông, diva don ngthi
lao dng và các djch viii khác) k cam kt th?c hin các quy djnh ye phông, chông
dich COVID-19 vi don vj theo mâu so 2,4,5,6 ti Phi,i liic 1.
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hin ti,r dánh giá nguy co lay nhim vâ cp nht trên bàn d an toàn
19.
1'rc tir kim tra, giám sat thirc hin cong tác phông, chng djch cüa don vj
mâu so 7 tai Phu luc 1.
9. Phân cong ngithi kim tra, giám sat ch.t chê vic thirc hin.
10. D xut các bin pháp khc phtic.
E. NOI DUNG vA GIAI PHAP PHONG, CHONG DICH COVID-19 TA!
D€N VI
1. Chuân bj dy dü co s vt chat d dam bão phông, chông djch theo quy mô,
dc thu cüa don vl và so ngtrôi lao dng.
- Phông cách ly y t tm thai (tai vi trI nào, bao gm nhung trang thi& bj gI). Rà
soát, phân luông lOi di riêng den phông cách ly ytê tm thi.
- Dim kim soát than thit tii cng ra vào, dim quét ma QR code.
- Rà soát và b sung diem rira tay vôi xà phông! sir dimg sat khuân tay nhanh tii
các vj trI có nguy c0 cao.
- Lap dt camera giám sat thirc hin và h tn truy vk tti các vj trI lam vic, nhà
an, khu virc cong cong.
- K hçcp dng vâi don vj chju trách nhim v sinh khà khun khi có tri.r?mg hcip
mac COVID-19 tai don vi.
2. Chuân bj day dü trang thit bj phiic vuu phông, chông djch theo quy mô, dc
thu cüa don vj vsô nguôi laa dng.
- Khâu trang, kinh chng gi9t ban, gang tay, b qun áo chng djch
- Nhit k không tip xñc
- May do than nhit ti,r dng vii s hxçing tir 200 nguYi lao dng trà len! ca lam
vic.
- Dung dich sat khun tay, hóa cht khà khun, diing
thai có nap day.

c11

v sinh, thüng dimg cht

- Tài liu1 phucmg tin truyn thông, camera giám sat
- Test kháng nguyen nhanh (có th k hçip dng vi don vj có khâ nàng thirc hin).
- Väc xin tiêm cho nguYi lao dng
- Trang thit bj phiic vii h9p/diu hành cOng vic trirc tuyên.
- Bô trI tang cithng qut thông gió ti nai lam vic.
3. Quãn l nguoi lao dng và khách den lam vic
3.1. Khách den lam vic:
- Thirc hin khai báo y t theo quy djnh hin hành. Bô phtn tiêp nhn phiu khai
báo y té kiêm tra dja diem dOi tuçing dã di chuyên trong vông 14 ngày qua, nêu
ngithi khai dã di qua vñng djch (diiçc Ban chi dto phông, chông djch cüa don vj
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àng ngày tiir website cüa Trung tam Kim soát bnh tt tinhlthành phô và
té) phãi báo ngay cho Ban chi dio phông, chông djch cüa don vj.
tra nhit d, vic deo khu trang và yêu câu sat khuân tay
- Don vj luu h so (ngu?i tip xüc, b phn, th?ii gian, vj tn tip xüc).
Lwu j: Nu khách hang dn lien h cong tác có di qua vüng dch phài darn bão dã
dü thai gian cách ly. Nêu chua dü thôi gian cách ly, huóng dan dua vào phông
each ly y tê tim thôi. Báo cáo vâi can b diâu môi phông, chông djch ti don vj;
lien h Trung tam Y tê dja phuong dê có phuong an giái quyêt.
3.2. Ngithi lao d3ng:
- Lp danh sách ngui lao dng bao gm dy dñ thông tin v nhà tr9, ncci luu trü.
- Yêu ctu ngithi lao dng:
+ Tuân thu 5K, cài dt 1mg diing Bluzone, khai báo y t bt buc theo quy djnh.
+ K cam kt vi nguYi sIr diing lao dng theo mu s 2 t?i Phii liic 1.
+ Báo cáo cho ngi.thi sIr dicing lao dng/ can b du mi cong tác phông, chng
djch cüa don vj khi di/dên tlr khu virc có djch hoc tham gia các sir kin tp trung
dông ngu?i có nguy co cao trong vông 14 ngày (ducmc Ban chi dao phông, chông
dich cüa don vj cp nht hang ngày tIm website cüa Trung tam Kiêm soát bnh tt
tinhlthành phô và cIma B Y tê).
+Nu ngu?ii lao dng thuc din Fl, F2 (tai dja phuong Cu trü) báo cáo vIm can b
dâu môi phông, chông djch tai co so lao dng, phôi hçp khoanh vImng truy vet tii
CO SO 1aodng.
+ Các truIng hçmp ngirli lao dng bj cách ly, cn thông báo tInh hInh slrc khóe
hang ngày ye can b dâu môi phông, chông djch t?i don vj.
+ NguIi lao dng nêu có CáC triu chlrng s&, ho, khó thl... khOng ducic dn ncri
lam vic, phãi khai báo vOi nhà quail l và di khám bnh. Chi di lam khi hêt các
triu chlmng.
- Sp xp nguli lao dng c djnh theo phân xuIng, ca lam vic và khi dua don
ngithi lao dng.
- Rà soát, sp xp và t chlrc cOng vic tti noi lam vic dam bão khoáng CáCh, giãn
cách theo quy djnh. Co co chê cho phép ngu'Ii lao dng lam vic ti nhà.
- Xây du'ng k hoach ly mu djnh kS' hang tun cho nguli Tao dng theo quy djnh.
- Xây dimng k hoach tiêm vc xin cho nguli lao dng.
4. Phông chông lay nhim COVID-19 trong khu vljc lam vic, san xuât.
- B trI dy dIr dung dch sat khun tay tii CáC vj trI thun tin 0 các khu vimc ralvào
các xuOng và dma ra vào cIra các phông lam vic. Dôi vOi các b phn cO tiëp xüc
vli nhieu ngithi: Lap dt h thông vách ngän tnong suOt; BO tnI dung djch sat khuân
tay.
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g k hoach t chàc các cuc hop, hi ngh, sir kin, hoat dng tp trung
ui duói hInh thCrc trirc tuyên (online) ho.c tuân thu các quy djnh ye
chng djch khi t chàc các cuc h9p.
ày theo thit k nhâ xuông, van phông ma thirc hin tang cung thông khí bang
cách m càa ra vào và càa so, sü dçing qut. Nêu sà diing diêu boa trong phông
kin, sau khi kêt thüc ngày lam vic phâi mi càa to si,r thông thoáng.
- Thirc hin dieo khtu trang di v&i 100% ngui lao dng trong su& thi gian lam
vic, ca san xuât.
- Khi có quy djnh giãn each xã hi cüa Chinh phñ hotc Ban Chi D?o quôc gia hoc
B, ngânh lien quan thI so luçmg/ mt d ngui tp trung tai phân xithng phãi tuân
thu theo yeu câu tai thñ diem do.
5. Phông chng lay nhim COVID-19 trong khu vu1rc cong cong cüa do'n vj
Các khu virc cOng cong cña dcm vj bao gm: quán cà phê, thu vin, phOng vt süa
cho phii ntr dang nuôi con nhO, phOng t.p the thao, may rat tiên t1r dng ATM,
bInh nithc uông cOng cong, may ban hang t1,r dng, thang may, thang be...
- Tii khu virc cOng cong phãi thirc hin các bin pháp an toàn nhm giâm thiu t&
da nguy co lay thim nhu:
+ B trI d.y dü dung djch sat khun tay tai các vj trI thun tin và xà phông tti các
vOi ràa tay.
+ ye sinli khà khun it nht02 lnIngày di vói các v trI có tiêp xàc thu&ng xuyên
nhu tay näm càa, tay vjn câu thang, tay vjn lan can, bang diêu khiên thang may,
cOng täc din, -ban phIm may tInh, din thoii dung chung, nñt barn ti cay ATM,
may ban hang tir dng, bInh nuc uOng cong cong
+ Dan ,các hInh ânh, bIch chuang!áp phIch truyn thông nhu thông dip 5K, Các
th?ii d!êm can rüa sch dôi tay, Huâng dan deo khâu trang dàng cách.... tui các khu
vuc dê nhIn.
- Khi cO quy djnh giãn each xa hi cüa ChInh phü hotc Ban Chi Dto quc gia hoc
B, ngành lien quanthI sO luçing ngui tp trung ti tirng khu virc cong cong phái
tuân thu theo yêu câu ti thai diem dO và dirng hoat dng cüa quail cà phê, thu
vin, phông ttp the thao.
6. Dam bão an toàn thirc phâm, phông chng d1ch khi to chu'c an ca tti don v.
6.1. DE3i vó'i don vj kfi h9p dông cung cp suEh an:
- K cam k& thirc hin các quy djnh v phông, chng djch COVID-19 gi[ta dan vj
và dan vj cung cap suât an theo mu sO 4 ti Phi,i 1iic 1.
- Phân cOng ngithi kim tra, giám sat chtt chê vic thirc hin.
6.2. To chác büa an ca ttãm bãophàng, ch6ng djch:
- Bó trI suát an riêng
- Dam báo vic rica tay trithc và sau khi an:
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y dñ khu vuc rira tay có xà phông, dung djch khir khuân t.i nhà an. Dam
'a tay luôn có dü nuOc vá xà phông.
in pháp giám sat, nhc nhâ dam báo ti 1 100% ngithi lao dng tha tay
truc và sau khi an.
+ Co poster huóng dn 06buc rira tay, phông chông djch tai hon rüa tay, nhà an.
- V sinhIdn'c khudn:
+ Ngithi lao dng di chuyn vàol ra nhà an trt tix, gicr khoãng each, han chê vic
tiêp xüc giüa các ngithi lao dng.
+ ye sinh khir khun bàn an, vách ngän bàn an sau môi ca an.
+ Thrc hin giám sat vic v sinh khi:r khun hang ngày, kiêm tra nông d dung
djch khiir khuân duçic pha dung qui dnh.
+ Han ch si'r diing tin mtt và phiu an.
-Mátdónhàán.
+ Theo khuyn cáo 1 ngithi/m2.
+ Ngithi sir dung lao dng can cü trên s nguñ lao dng và din tich nhà an tip
tuc thi.rc hiên giàn ca an, dam bào giãn cách, tang thông khj, lap dt vách ngán, bô
tn chô ngôi an ca cô djnh, so le, lch giô.....Lap camera giám sat phiic vii truy vet.
+ Khuyn khIch ngu?i si:r ditng lao ding t chirc büa an tii chô. Htn chê ngithi lao
dng tr tüc an ô ben ngoài.
- Dam bào giãn cách, tang thông khj, l.p dt vách ngãn, b trI ch ngi an ca
djnh, so le, 1ch gRi, camera giám sat.
- Bô trI khu virc rüa tay tru6c và sau khi an.
- Thirc hiên v sinh, khir khun ngay sau mi luçt nguñ lao dng an, uông.
- Co bin pháp han ch sfr diing tin mt hoc phiu an d trà tin an.
7. To chfrc dira don ngirri lao dng phãi dam bão phông, chng dlch:
7.1. D6i vó'i ngwô'i sü' dyngphwing tin di chuyn Ca nhân hoc cong c3ng:
- Thuc hiên 5K, cài dat, sà diing irng diing Bluezone, ghi 'ai ljch trInh di chuyên.
- Di vi phrnmg tin cong cong c.n ghi laj thông tin v phung tin; không sir
diing phuing tin cong cong khi có mt trong các biêu hin sot, ho, dau h9ng, khó
thô.
- Khi có lnh giãn cách cüa ChInh phü hoc Ban Chi dao quc gia hoc B, ngành
lien quan thI sO hiçng ngithi trén xe dua don ngui lao dng tuân thu theo yêu câu
tai thyi diem do.
7.2. D6i vó'i thin vj cung cpphu'ong tin itu'a ttón ngwôi lao dng
- K cam k& thirc hin các quy djnh v phOng, chng djch COVID-19 giUa dan vj
và dan vj cung cp phuang tin dua don ngu?i lao dng theo mâu so s tai Phi,i litc
1.
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ng ngiRi kim tra, giám sat chjt chë vic thirc hin.
can phông, chông dch dôi vó'i don vj cung cap dlch viii khác
cam kt th?c hin các quy djnh v phông, chng djch COVID-19 gitra don vj
và don vj cung cap djch vii theo mâu so 6 tii Phii liic 1.
- Phân cong ngucii kim tra, giám sat chat chë vic thirc hin.
9. Dam bão v sinh môi trtrô'ng, khtr khuân, tang curông thông khI fbi lam vic
tai do'n vi.
- Dam bâo cung cp dü mthc stch dung cho an ung, sinh hott 24/24 gi và dü nhâ
v sinh theo quy djnh.
- Dam bâo cong tác v sinh khtr khun hang ngày tii các phông/ban, nhà an, k tue
xa, xe dua don nguiii lao dng, ... Can km str diing chat khi:r khuân theo dñng
quy djnh: hóa chat có tInh näng khtr khuan, dam bâo dung dung each, dung lieu
krcmg, bão quãn hóa chat a dung noi quy djnh.
- Tang thông gió hoc mi ctra s, ctra ra vào, str diing qutt.
- K hoich djnh kS' bâo duO'ng, v sinh h thong thông gió, qut, diêu hôa.
- Thu gom rae thai sinh hoit hang ngày và d dung noi quy djnh, b trI dü thñng
dung rác và chat thai có nap dy kin, dtt i vj tn thun tin.
10. Kê hoich to chti'c tp hun, tuyên truyn ti don vj
- Tip hun cho nguai lao dng, can b y t, ban chi dao phông chng djch cüa don
vi ye các yêu to nguy co, các bin pháp, ni quy quy djnh ye cong tác phông,
chông djch CVID-19 tui don vj.
- Tuyên truyn tai don vj v phông, chng djch COVID- 19 cho nguai lao dng va
khách hang (neu co).
+ Ni dung tuyên truyn bao gm: thông dip 5K, các thai dim cn rtra sach dôi
tay, hithng dn deo khâu trang dung each...; ni quy phông, chông djch cña don
vj; diên biên mai nhât ye tInh hInh djch hang ngày.
+ Treo, dan các áp phich, thông báo huông dn phông, chng djch COVID-19 t?i:
các khu virc lam vic, san xuât; nhà an; khu virc cong cong (khu virc dung chung
ti noi lam viêc, cäng tin, khu v sinh, cay ATM); trén phuong tin vn chuyên de
nguai lao dng/khách hang có the dcc và lam theo.
+ Dy mnh cong tác truyn thông (phát thanh, góc truyn thOng, xây dirng mng
luôi thông tin ni b, thu din ttr...).
+ Tuyên truyn tti các vj tn d nhIn, d thy và Co nhiêu nguai qua lai.
E. PHI1(NG AN XI TRI Kill cO TR11(NG H(P NGHI MAC, MAC
COVID-19
*Luu : Yêu cu phdn cong và ghi rô nhim vy cia ticng ngw&i tgi doii vj tgi m'i
bu'&c xi'r trI.
I. Khi có trirô'ng hop ho, sOt, khó th&
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báo cho can bO quán l/cán bô du mi phông chng djchlcán b y t tai
cp và hithng dn deo khu trang y t dung cách.
3.Hu&ng din htn ch tip xiiic vi nhftng ngu?iii xung quanh, tránh tip xác gn
dithi 01 met vi nhCtng nguôi khác.
4. Dim dn phông cách ly y t tm thi dã duçc b trI tai dan vj theo li di riêng.
5. Gçi din cho dithng day nóng cña Sâ Y t hoc cüa B Y t (so' din thogi 1900
9095) hoác co quan y tê theo quy djnh cüa dja phucing dê dugc tu van và nêu can
thI den cci si y t khám, xét nghim và diêu trj.
6. Không sfr diing phuccng tin giao thông cong cong dê di chuyên den cci s y té.
7. Thu&ng xuyên cp nht thông tin tInh hInh siirc khóe cüa nguôi lao dng do.
8. Lp danh sách nguñ tip xüc và thrc hin khCr khuân tti ncyi lam vic khi cci
quan y tê yêu câu.
9. Khi nguài lao d3ng khOng Co mlt tgi don vj néu có các bié'u hin ho, sot, khó
thà... yeu cau ngztài lao d3ngty' theo döi thc khOe tgi nhà, thông báo cho ngwài th
dyng lao dç5ng và cci quan y tê dja phircing.
II. Khi có tru'O'ng hqp mac COVID-19 tti don vj
1. Khi nhn dtrçrc thông tin có truTrng hçrp mac COVID-19 tii don vl
- Báo cáo ngay cho giám dc dan vj d ra quyt djnh phong tOa tam thai toàn b
dan vj hoc tirng phân xithng/dây chuyên san xuât/tô san xuât/khu virc san xu.t/vj
trI lam vic có triiông hçp mac bnh (FO) trén cci srtInh hInh thirc t d phiic vi
cho vic truy vet, cách ly, lay mâu.
- Thông báo dng thai cho ca beth dyêu cu không di chuyn, không tip xüc vci
ngui xung quanh, deo khâu trang y tê và ch ngi.thi den huOng dan.
- Thông báo cho lirc luqng diã dixçic phân cong ('de nghj ghi rô do v//ca nhán du'cic
phdn cOng) dê phân luông lôi di tir khu virc có ca bnh den phOng each ly y t tam
thi.
- Huâng dn cho ca bnh d di chuyn theo 1êi di dã dugc phân luông dê dn
phông cách ly yté tam thôi.
- Thông báo ngay cho cci quan y t dja phuang d chuyn cách ly, diu trj
- Thông báo cho dan vj dã &rçlC phân cong ('di nghj ghi r5 dcm vj/ cá nhdn du'crc
phán cOng) chu trách nhim khoanh vüng, khir khuân toàn bO các khu virc có lien
quan den ca bnh theo hu&ng dan cüa cci quan y té.
- Thông báo cho toàn th NLD dang có mt tai don vj; phân xu&ng nào yen phan
xithng do; yêu câu NLD nghiêm tue khai báo y tê, thrc hin 5K; không dê xây ra
hoang mang, lo lang vi NILD.
2. Phi hçrp vol co quan y tê và chinh quyên dla phuong
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toàn b NLD trong clan vj theo danh sách quán 1 (so' Co mit, sO lam ca
ang nghi, sO dang di cOng tác).
triiang truy vt tt câ các tri.thng hçip tip xüc gn (Fl), các truô'ng hçp tip
ói Fl (F2) thông qua sap xêp ca lam vic, camera giám sat, thông tin tü can
b quãn1, to an toàn COVID-19.
- Phân nhóm và b trI riêng khu vrc cho các trithng hcip F 1 (tách các trung hçip
có cüng vj trI lam vic và nguy ca tiêp xüc trong nhóm Fl), F2 dê chuân bj cho
vic lay mu và each ly ytê theo quy djnh.
3. Can b. . .(d nghj ghi rö h9 ten, chüc V11...) 1p danh sách NLEE) là Fl, F2, các
trtro'ng hçrp khác không có mt tii don vj tii thô'i diem phong tôa dê:
- Gui cho S& Y t/CDC/Tmng tam y t cp huyn ncii NLD clang lu'u trü d xu trI
theo quy cljnh.
Phi hap vâi cci quan y t thông báo cho các di tixçlng nay i yen tii nhãlnai luu
trü, khai báo y tê va thirc hiên các bin pháp phông, chông djch theo yêu câu cüa
Co quan y tê.
4. B phn y t cüa don vj (d nghj ghi rO ten cá nhân dâu mi thrc hin...) phi
hçrp vói co quan y tê dja phuong triên khai lay mãu xét nghim cho nhüng
NLD theo nguy co.
5. B phn y t cüa don vj tip tiic phôi hçrp vói co quan y tê dja phuong dê
dánh giá môi lien quan djch tê cüa các phân xithng/day chuyên san xutM san
xuat/khu vuc san xuât/vj trI lam vic khác vói khu virc có FO.
6. Xtr l khi co kêt qua xét itghim
Tmnh hudng 1: KhOngphát hiçn them tru'àng hQp mc bçnh, tat cá các máu xét
nghim tgi don vj am tInh.
6.1.

- Thông báo dO bó phong tOa
- Thông báo cho clan vj dã dirge phân cong (d nghj ghi ró ten doii vj ducic phdn
cOng...) chju trách thim khoanh vüng, khü khuân toàn b các khu vrc có lien
quan den Fl, F2.
- Rà soát toàn b NLD trong don vj theo danh sách quãn 1 d tip tiic theo dôi,
giám sat và djnh kS' thirc hin xét nghim sang 19c.
6.2. Tinh hung 2: Phát hin nhiu trwfmghQp mac bçnh tp trung trong cImg 01
phán xu'O'ng/ddy chuyên san xuát/tO san xuát/khu vl!c san xuát/vj trI lam viçc.
- Thông báo cho các ca bnh d yéu cu không di chuyn, khOng tip xüc vui
ngrnYi xung quanh, deo khâu trang yte và ch? ngis?ii den huung dan.
- Thông báo cho 1irc lugng dã dirge phan cong ('di nghj ghi rô ten don vj dup'c
phán cOng...) dê phân luông lôi di tir khu virc có ca bnh den phông cách ly y te
tam thtyi.
- His&ng dn cho ca bnh d di chuyn theo liM di dã dirge phân lung d dn
phông cách ly y te ttm th?i.

12
áo ngay cho ca quan y t da phucing dê chuyn cách ly, diêu trj
çip vói cci quan y t và chInh quyn dja phuang khn tnxong truy vet tat câ
trè'ng hçip Fl, F2 cüa các FO mi dê thirc hin cách ly theo quy djnh. Tat cã
NLD trong cüng phân xu&ng/dây chuyên san xuâtlkhu virc san xuâtivj trI lam vic
nai có trung hçp mac bnh duçic coi là F 1 và thrc hin each ly tQp trung ngay. F2
thuc hiên cách ly tai nhà.
- Thông báo cho clan vj dã duçc phân cong (d nghj ghi rô ten dan vj du'çrc phán
cóng) chiu trách nhim khoanh vi1ing, khCr khuân toàn b các khu virc có lien quan
den Ca bnh theo hrnrng dn cüa Ca quan y te. Thai gian each ly sau khi khir khuân
It nhât 30 phüt.
- Thông báo dirng hoat dng phân xuô'ng tir 48-72 gR dê thi.rc hin v sinE khir
khuân, rà soát hêt Fl, F2, bô tn lai lirc 1uçmg san xuât.
6.3. Tinh hung 3. Phát hin nhiu trwôi'zg hcip mc bçnh lam vic tgi háu hét các
phán xzthng/dáy chuyén san xuát/tó san xuát/khu vy'c san xuát/vj trI lam vic.
- Tiên hành phong tôa tam th?yi toàn bô dan vi.
- Cách ly các tri.thng hap FO tai ch và thông báo ngay cho cci quan y t d chuyn
cách ly, diêu trj va thirc hin khoanh vüng, khir khuân theo quy dnh.
- Khn tnrang truy vt tt câ các trmmg hap F 1, F2 cüa các FO mcci dé thirc hin
cách ly theo quy dinh. Tat câ NLD tai dan vj ducc coi là F 1 và thirc hin cách ly
tp trung ngay.
- Thông báo cho dan vj dã duçic phân cong (dé nghj ghi rô ten dan vj dwçrc phdn
cong) chju trách thim khCr khuân toànb) dan vj theo hung din cüa- Co quan y t.
III. Khi có trurông hqp tiêp xüc gn vó'i ca mc COVID-19 (Fl) tii don vj
1. Khi nhn dtrçrc thông tin có triro'ng hçrp F! ti don vj
- Báo cáo ngay cho giám dc dan vj d ra quy& djnh phong tOa ttm thñ toàn b
don vi hoc tüng phân xu&ng/dây chuyên san xuât/tO san xuât/khu vicc san xuât/vi
trI lam viêc có trung hap Fl d phiic v11 cho vic truy vet, cách ly, lay mu.
- Thông báo dng thii cho Fl d yeu cu không- di chuyn, không tip xüc vi
ngithi xung quanh, deo khâu trang y te và ch nguô'i den hung dn.
- Thông báo cho lirc lung dã diiçc phân cong ('di nghj ghi rö ten dan v//ca
nhán ) ctê phân luông lôi di tr khu viIc có F 1 den phông cách ly y tê tam th?i.
- Hithng dn Fl d di chuyn theo 1i di dã duc phân lung ct dn phông cách ly
y tê tam thai.
- Thông báo ngay cho co quan y t dja phuang d chuyn cách ly, diu trj
- Thông báo cho don vj cIA duçic phân cong (d nghj ghi râ ten dun vj/ cá
nhân ) chju trách thim khoanh vüng, khr khuân toàn b các khu virc có lien
quan den F 1.
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áo cho toàn th NLD dang có m.t ti don vj; yêu câu NLD nghiêrn tñc
y tê, thirc hin 5K, phân xu&ng nào i yen phân xithng do; không dê xãy
mang, lo lang vi NLD.
i hqp vói c1 quan y tê và chInh quyên dja phiro'ng
Rà soát toàn ho NLD trong don vj theo danh sách quán 1
dêm, sO dang nghi, so dang di cOng tác.).

(so

cO ,nt,

so

lam ca

- Khn truo'ng truy vt tt câ các tnr?mg hçp F2 thông qua sap xêp ca lam vic,
camera giám sat, thông tin ti.'r can b quân 1, to an toàn COVID- 19.
3. Can b...(dê nghj ghi rO) 1p danh sách NLD là F2, các triroiig hçrp khác
không có mt ti do'n vj tal tho'i diem phong tOa dê:
- Gui cho Si Y tê/Trung tam y t cp huyn noi NLD dang urn trü d xu trI theo
quy djnh.
- Phi hap vi c quan y t thông báo cho các di tuçing nay a yen tai nhàlnoi hru
trü, khai báo y tê và th?c hin các bin pháp phOng, chông djch theo yêu câu cüa
coquanytê.
4. B phn y tê cüa don vj (d nghj ghi rO ten ngiiai thirc hin) phôi h9p vOi S&
Y tê, Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh triên khai lay man xét nghiêm cho
nhung NLD Co nguy co theo yêu câu cüa co quan y tê.
5. Nêu kt qua xét nghim cüa Fl
- Am tInh thI toàn bO don vj di.rorc tip tiic hoit dng bInh thithng và tang cithng tir
kiêm tra, giám sat vic thirc hin Cong tác phOng, chông djch tti don vj.
- Diiong tInh thI thirc hin nhu tInh hung tii miic 6, phn II.
IV. Khi có trirong hçrp tip xüc vol ngu*i tiêp xüc gân vol ca mac COVID-19
(F2) tti do'n v
- Báo cáo ngay cho giám dc don vj d bit
- Phi hap V&i co quan y t dja phuong d lty mu xét nghim cho F2 (nu dugc
yêu cau)
- Huang dn cho F2 v cách ly tai nhà vá cha kt qua xét nghim Cua F 1
- Lien lac vai y t dja phuong v kt qua xét nghim cUa Fl
+ Am tInh thI F2 duoc di lam vic bInh thix&ng, tr theo dOi sirc khOe, thrc hin 5K
+ Duong tInh thI thirc hin nhu miic II.
V. Khi nhn thông tin có tru'o'ng hçrp mac COVID-19 ngoài giô' lam vic cüa
don vi
1. Báo cáo ngay cho giám dc don vj d biêt và ttm dirng hot dng Cua don vj dê
thirc hin v sinh, khir khun, truy v& Fl, F2 và cha kêt qua xét nghim cüa
quan y te dja phucing.
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áø cho don v dã duçic phân cong (d nghj ghi ró.) chtu trách nhim
ntoàn bô don vi däc biêt khu vuc lam viêc cüa ca mac.
c hin truy vt, 1p danh sách Fl, F2 glri cho co quan y tê dja phuong.
4. Ch co quan y t dja phuung thông báokt qua xét nghim cüa Fl, F2 truc khi
quyêt djnh cho don vj hoat dng tr& lai.
VI. So' d b trI khu -v-tic cách ly y t tm thôi ti don vl,-khu vtrc chô' chuyên
cách ly y tê dôi vó'i Fl hoc to chü'c lay mâu xét nghim.
1. Bô trI khu vtrc each ly tim thôi theo quy mô
- 01-10 ngu?ñ micI nghi mc
- 10-50 nguii mad nghi mac
- 50-100 nguôri md/ nghi mc
- Trên 100 ngithi md/ nghi mc
2. Bô tn khu vljc each ly tp trung trong, ngoài do'n vi ( nêu co)
3. Dam bão hu can: An, uông, nghi. . .cho ngirôi lao dng
VII. K HOCH VA THrn GIAN DIEN TJP
VIII. PHUNG AN BO TRI NHAN SI THAY THE
F. TO CH1C THIC HIN
TT

Ni dung

Thô'i gian

Ngtrôi thtrc
hiên

Ngirô'i giám
sat

Kinh phi

To chirc din tap tInh
huéing
Toàn th ngithi lao dng, lãnh dao don vj nghiêm tic thirc hin k hoch nay.
NhUng Ca nhân, b phn duçic phân cOng nhim vi,i trong phông, chông djch
COVID-19 có trách thim hoàn thành chüc trách, nhim vii duqc giao và chju
trách nhim truâc lAnh dao don vj nêu không hoàn thành nhim v11.
Xác nhn cüa y tê dja
phiro'ng

Phê duyt cüa
Ban Quãn l KCN/
Chü tich UBND cap
huyn

Giám doe don vi
(Kj ten dóng dáu)
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giá nguy cci lay thim COVID-19 di vói timg phân xu&ng
uong an xir trI xây dirng dôi vi tüng phân xithng. Phuang an xü trI dInh kern
sci do nba may và chi dan di chuyên tü các xu&ng ra khu vrc cách ly tm thai, khu
vuc tap kêt Ca Fl, F2
3. Vic dóng cua tüng nhà xu&ng hay toàn b don vj khi Co ca FO së can cir vào kt
qua diu tra djch t và COng tác phông, chng djch cüa don v. Chi dóng cua b
phân CO ca FO nêu dan vj lam tot cOng tác phân luông, Chia khu virc lam vic, han
chê tiêp xOc chéo giüa Cac phân xu&ng, b phn.
4. Tru&ng hap don vj xut hin nhiu ca FO, s 1uçng Fl Rn së phôi hap vói y tê
dja phisong, ban chi dto phông, chông djCh tinh dê triên khai Cách ly tp trung theo
kjCh ban cua dja phmmg.
5. Trong CáC kjCh ban, phirn vi khoanh vüng CáC di tucmg tip xiiic gn do dan vj
chu dng xác djnh vâ Can CU VâO h thng Camera, vj tn lam viç.
6. Dan vj chu dng len phucing an b trI nhân si,r thay th tii cáC vj trI lam ViC phU
hap vâi tInh hInh Cua don vj.
CAC MAu KEM THEO KE HOACH PHONG, CHONG DCH COVID-19 VA
PHUONG AN XI TRI KHI cO TREJONG HOP NGHI MAC/MAC COVID- 19
TAT co sO SAN XUAT KIN}I DOAN}l
Danh myc cacrnJu kern theo ke' hoqch phông, chdng djch COVID-19 (chi tiê't theo
hir&ng dan tgi Cong van so 5522/B YT-MT ngày 12/7/2021 cia Bó Yte)
TT

Mu

Ni dung

1. Mu s 1

Quyt dinh v vic thành lap Ban chi dao phông, chng djch COVID- 19

2. Mu s 2

Bàn cam-kt thuc-hiên phOng, chng djch COVID-19 cüa ng1xi lao dng vói
ngrii sir ding lao dung

3. Mu s 3

Bàn cam kêt thijc hin phOng, chng djch COVID- 19 cüa CSSXKD vâi Ban
Quàn l KCN /TJBND huyn

4. Mu s 4

Bàn cam kt thirc hin phông, chng djch COVID-19 cña dcm vj cung cp
djch vii suât an vOi chü doanh nghip

5. Mu s 5

Bàn cam kt thirc hin phong, chng djch COVID- l9cüa dun vj cung cp
djch vii dua don nguii lao dng vth chñ co s san xuât kinh doanh

6. Mu s 6

Bàn cam kt th?c hin phOng, chng djch COVID-19 cOa dun vj cung cap
djch vçi vâi chü doanh nghip

7. Mu s 7

Bang tir kim tra cong tác phOng, ching djch COVID-19 ti co s san xut
kinh doanh
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PHU LUC 2
n phông, chông djch bnh Covid-19 dôi vói trung tam thurng mi,
thj, chuôi cfra hang ban lé (sau day gi chung là khu dlch vii)
rn

theo Cong van sO' 13417/UBND-VP ngàv 22/9/2021 cia UBND tinh,)

I. P1imvi, dôi--tung
- Hrncng dn nay áp dung cho trung tam thucing mai, siêu thj, chui ci'rahàng
ban lé.
- Di tuçmg thirc hiên: Ban quân 1 dan vj, ngui lam vic, ngithi ban hang
tai sieu thj, trung tam thi.rang mai, chui cira hang ban lé.
II. Dôi vó'i ngirôi lao dng, ngtrôi lam vic, ngirô'i ban hang trong thôi
gian lam vic tii khu dlch vii
1. Trithc khi dn cira hang: Tu do nhit d. Nu có s& hoc ho, khó thà thI
báo cho ban quân 1 dan vj và nghi i nhà dê theo dOi süc khóe, nêu can thI den co
s& y tê gân nhât dê di.rçc khám, tu van, diêu trj. Không den khu djch v nêu dang
trong thñ gian each ly tii nhà theo yêu câu cüa cci quan y tê.
2. Trong th?yi gian lam vic tai khu djch vu:
2.1. Ngixi lam viêc tai các vj trI phãi tip xüc vâi khách hang, ngtthi dan:
can deo khau trang dung cách theo hung dn cüa Bô Y te.
2.2. Han ch bt tay, han ch tip xüc vói khách hang, gi khoàng each 2m.
2.3 Thirc hin do nhiêt d, yêu eu, hung dan khách hang tha tay vi xà
phôngvà nithc sach ho.c dung djch sat khuân tay.
2.4. Thir&ng xuyên r1ra tay vói xà phông và rnthc sach tai các thôi diem:
truóc khi vào lam vic, sau gRi nghi giãi lao, tri.rcc và sau khi an, truóc và sau khi
chê biên thüc an, sau khi di v sinh, sau khi ho, hat hoi, khi tay ban, sau khi tip
xüc tr1rc tiêp vOi khách hang.
2.5. Che kin müi, ming khi ho hoc h.t hoi bang khu'u tay áo, khän vãi
hoc khän tay hoc khän giây de lam giãm phát tan các djch tiêt dithng ho hap ra
không khi. Gi.t sach khän hocbô ngay khän giây vào thñng rác sau ichi sr ding
và rira sach tay. Bó rác dñng nai quy djnh tai khu djch vi1.
2.6. Tránh dua tay len mat, müi, ming d tránh lay nhiêm bnh.
2.7. Không dñng chung các d dàng cá nhân nhu cc, chai nuc, khán tay,...
2.8. Không khac nhô bira bAi.
2.9. Nu phát hin bàn than hoc ngi.thi lam vic, ngithi ban hang cüng hoc
khách hang có bieu hin sot hoàc ho, khó thi thI phài báo cho can b ph tráeh
phông chông dch tai khu djch vi và ngithi si'r ditng lao dng dê duçc tu van, each
ly và diêu trj kjp th?yi.
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Dôi vói khách hang
Không vào khu djch v11 nu có các biu hin s& hoc ho, khó thô, mt
'c nêu dang trong thyi gian cách ly tti nhà theo yêu câu cüa Ca quan y tê.
2. Sü diingkhu trang dñng cách khi dn ch dông ngithi theo hrnng dn
cüa Bô Y tê và bô ngay khâu trang sau khi sü diing vào thüng rác dñng nai quy
djnh
3. Giü khoáng each t& thiu 2m vi ngithi xung quanh.
4. Thu?ng xuyên nra tay vi xà phông Va nuóc stch theo quy trInh rüa tay
cüa Bô Y té trong thii gian có mtt i khu djch v11 vào cac thTii diem: truóc và sau
khi an, sau khi di ye sinh, sau khi ho, hat hcii, khi tay ban,...
5. Che müi, ming khi ho hoäc ht hai, t& nht bng khãn vái hoc khän tay,
hotc ông tay áo de lam giãm phát tan djch tiêt dimmg ho hap. Virt ho khän giây che
müi, ming vào thüng rác và rira stch tay. BO rác dung nai quy djnh tti khu dch
V1L

6. Tránh dua tay len mit, müi, ming d tránh lay nhim bnh.
7. Không khc nh biira bãi.
8. Thông báo ngay cho ngi.thi lam vic ti khu djch vit d duçc hithng dn và
ho trç khi bàn than thây có biêu hiên sot hoc ho, khó thi.
IV. Htwng dn ye v sinh môi trtr?rng, khtr khuân tti khu djch viii
1. Khü khun b.ng các cht ty rira thông thung nhu chai xjt ty rira da
nàng hoc các dung djch k_hit khuân có chira 0,05% do. hoat tInh hoc có chiira It
nhât 60% con. lfu tiên khü khuân bang each lau rüa.
2. T chirc khi:r khun khu dich vu nhii sau:
- Di vói nn nhà, ti.thng, bàn gh, các d vt trong phông, gian ban hang,
khu chai cüa tré em, khu v sinh chung: khü khuân it nhât 01 lân/ngày.
- Di vci vj tn có tip xüc thithng xuyên nhix tay nm cüa, tay vjn cu thang,
nut barn thang may, tay yin lan can: khü khuân it nhât 04 lânlngày.
3. Tang cumg thông khI tai các phOng, gian ban hang, khu vui choi,... cüa
khu djch vi bang cách mi cüa ra vào và cura so hoc các giài pháp phü hp khác;
hin ché sur dicing diêu hôa.
4. Chit thai phài diiçc thu gom và dua di xur l hang ngày.
V. Trách nhim cüa ban quail 1 do'n v
1. Xây dirng k hoch phOng chng djch COVID- 19 cho khu djch v11. Phân
cong và cong khai thông tin lien 1c (ten, sO din thoai) cüa can b dâu môi phii
trách ye cOng tác phông, chông djch benh COVID- 19 ti khu dch vi dé ngui lao
dng và khách hang biêt và lien h khi can thiét.
2. K cam kt vi chInh quyn dja phrnmg v vic thirc hin dung các quy
djnh, khuyn cáo v phông, chng dch COVID- 19. Yéu câu các tO chüc, Ca nhân
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doanh tti Trung tam thucing mai, siêu thj, phãi k cam kt thirc hin dung
jnh, khuyn cáo v phông, chng djch COVID-19 ti khu djch vii.
huc hin khai báo y t diên tir, theo dOi si.irc khóe, do nhit d cüa ngi.thi
as 9ng truóc khi quay tr& lai lam vic ti khu djch vii và hang ngày; không duc
b trI lam vic cho nhüng ngi..ri có It nhât mt trong các triu chüng mt mói, sot,
ho, dau rat h9ng, khó thà.
4. Tui ci.raJkhu virc ra, vào khu dch viii: b trI nguii do nhit d cho khách
hang den khu djch viii theo quy djnh cña ChInh phü, Ban Chi dto Quôc gia phông,
chông dich COVID- 19; yêu câu ngithi lao dng, khách den phâi sat khuân tay, deo
khau trang (tr1r khi an) và gill khoáng cách theo quy dnh; bô tn biên báo quy djnh
phông, chng djch dôi vói khách hang; tii các khu virc có xêp hang phái ké vach
giãn each gilla các khách hang theo quy djnh.
5. B trI dñ thüng dijng chit thai có np day; b tn dy dü khu virc rira tay,
nhà ye sinh và dam báo luôn có dü nithc stch và xà phông hoc dung djch sat
khuan tay cho ngui lao dng, lam vic, ban hang tai khu djch vii và khách hang.
Dôi vi ngithi lao dng, lam vic tai khu djch vii không the thi khöi vj trI trong ca
lam vic, phái cung cap dung djch sat khuân tay có chlla con.
6. Cung cp dy din khu trang và yêu cu ngithi lao dng, ngir?ñ lam vic,
ngis?i ban hang phãi luôn deo khâu trang và gill khoáng cách khi tiêp x11c vâi
ngithi khác theo quy djnh.
7. Di vfii Trung tam thtxo'ng mai vâ siêu thj phái ho trI phông cách ly tm
thai và xll tn khi có trung hp bj mt trong các biêu hin: mt mOi, sot, ho, dau
rat h9ng, kho thi theo hung dn xll trI khi co tnthng hçp s&, ho, khó thi tai
Huó'ng dan phông, chông và dánh giá nguy cci lay thim djch COVID-19 ti noi
lam vic và k tüc xá do Ban chi dto QuOc gia phông, chông djch COVID-19 ban
hành.
Triiông hcTp có ngm1i lao dng dugc xác djnh mc COVID-19 tii ni lam vic
thIthuc hin phan luông, khll khuanva v sinh mOi trueing theo HuOng dn phông,
chông và diánh giá nguy co lay nhiem djch COVID- 19 tti noi lam vic va k tuc xá
do Ban chi dao Quôc gia phông, chOng djch COVID- 19 ban hanh.
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PHU LUC 3.1
AN CAM KET THVC HIN CONG TAC PHONG, CHONG DId
COVID-19 DO! vOi D€N VI QUAN L CHq
em theo Cong van s 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/202 1 cia UBND tinh)
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM

UBND

Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

BAN CAM KET
Thirc hin cong tác phông, chông dch COVID-19
Ten và dja chI cüa chq:
Ten don vj quãn l chçr:
Dia chi:
Diên thoai:

Fax:

Email:
Ten ngui dti din k cam kêt cüa don vi quãn l chçr:
Din thoii cüa ngirô'i k cam kêt:
Dã doe, hiu rô các yêu cu, qui djnh phông, chng dch COVID-19 ti ch di vi
do'n vj quán 1 chçi (Co ni dung cam kêt kèm theo).
Chiing tôi cam kt thrc hin dng các yêu cu, qui djnh phông, chng djch tai chç
diôi vi dcin vi quãn 1 chç nêu trên và -chju trách nhim trithc chInh quyên dja
phixong nêu dê xãy ra vic lay nhim dch COVID- 19 do không thirc hin day dü
các nOi dung cam kêt nay trong khi duy tn hott dng tti thii diem phông, chông
dich./.
, ngày tháng nám
2021
Dai diên don vi
(Kj, ghi rö hQ ten, dóng dáu)

Luru : UBND phát 01 b5 có dóng du treo (01 Ban cam ké't + 01 Ni dung cam
kétphOng, chOng dich COVID-19 tgi chQ' dOi vó'i don vj quán lj chci) den các do'n
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j ch', sau do thu lai Ban cam ket; dun vj quán lj chçi luit giü Ni dung
hOng, chóng djch COVID-19 tai chQ' dOi vâi dun vj quán lj chct dé thy'c

NQI DUNG
CAM KETPHONG, CHONG D!CHCOVID-19 TdCHt
oOi Vcfl DON VI QUAN LY CHO
1. Co k hotch1phucmg an phông, chng djch COVID- 19 cho chç.
2. Phân cong và cong khai thông tin lien lac (ten, s din thoai) cña can b du
môi phi trách ye cong tác phông, chông djch bnh COVID- 19 t?i chq dê nguYi lao
dng/1àrn vic, ngithi ban hang và khách hang biêt, lien h khi can thiêt.
3. T chirc mua hang tai chç theo qui djnh mt chiu (chiu vào, chiu ra khác
nhau).
4. Tao ma QR dim kim dch tai cira vao ch', cung cp dy dü khâu trang Va
yeu câu ngithi lao dng/1àm vic, ngu?i ban hang, khách hang phái khai báo y t
qua quét ma QR diem kiêm djch hoic trên üng ding Bluezone, Ncovi, VHD hotc
khai trên giây hang ngày khi vào chçi, thirc hin Thông dip 5K dc bit luOn deo
khâu trang và giü khoâng each an toàn khi tiêp xiic v&i ngix?i khác theo qui djnh.
5. Tai khu v1rc cüa vào chçi, t chüc do than nhit, yêu cu ngu?i lao dng!làm
vic, ngui ban hang, khách hang vào chç phái khai báo y té, sat khuân tay, deo
khâu trang và gi khoâng cách theo qui djnh; bô trI biên báo qui djnh phông, chng
d4ch dôi vi khách hang, bô trIdây dü nithc sat khuân tay; bô trI khu vrc xp hang
vào chi có ké vach giãn cách gicta các khách hang theo qui djnh; thu, kiêm soát và
quãn 1 The vào chg; có bin pháp kiêm soát mt d ngu?i vào chq dam bâo qui
djnh phông, chông djch, gilt khoãng cách an toân theo qui djnh.
6. B trI phông/khu virc each ly tam thô'i cho ngithi lao dng!1àm vic, nguô'i
ban hang có môt trong các biêu hiên ma môi, sot, ho, dau rat h9ng, khó thi hoc
ducic xac dinh mac bnh hoäc duqc xác djnh là ngui tiêp xüc vông 1 (Fl) hoc
ngui tiêp xüc vông 2 (F2) khi dang lam vic tai chçi. Phônglkhu virc cách ly tam
thii phâi dam báo các yêu cau theo hmng dan. Tnrng hp khOng the bô trI phông
each ly tam thai thI phãi bô trI mt khu virc cách ly tam thai tách bia hoàn toàn
vâi càc khu v1rc ban hang trong chçi.
7. B trI va chi djnh khu v1rc giao nh.n hang hóa gn clta ra vào chçi; bô tn dja
diem, trang thiêt bj, nhân lirc dê khlt khuân phuang tin, hang hóa tai khu yi.rc giao
nhn hang hóa nêu can thiêt; han che tiep xüc gilta nguñ giao hang yà ngui nhn
hang; yeu câu dan vj yà ngithi giao hang thirc hin day dñ Thông dip 5K, các yêu
câu phông, chông djch theo qui djnh và ghi 'ai thông tin ngithi giao hang, nguñ
nhn hang, thñ gian giao nhn hang...
8. T chüc khai báo y t, theo döi süc khôe, do nhia d cüa nguñ lao
dng/làm vic, ngui ban hang khi vào chçi lam vic hang ngay; không duc bô trI
lam yiêc dôi vi ngithi có ma trong các triu chirng nhu: ma mOi, sot, ho, dau rat
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thâ và nguôi thuc d,i tuçing Fl, F2; yêu cu ngithi lao dngI1àm vic,
n hang tir do than nhit, theo dOi sirc khôe ti nhà truó'c khi den nai lam
ông di lam nêu có các biêu hiên sot, ho, dau h9ng, khó th... và phâi báo
n vi quãn 1, yté dja phmmg dé duçic tu van và x1r trI theo qui djnh.
9: Phát ba trong thi gian h9p chg d nhc nh khách hang, h kinh doanh
thir&ng xuyen thirc hin bin pháp phông, chông djch COVID-19 (thrc hin Thông
dip 5K..).
10. Tii các ci1ra hang, gian hang:
- Thirc hin giãn cách giüa các ho kinh doanh, gian ban hang, cira hang phü
hçip tInh hInh thirc té tii chçi dê báo dam khoãng cách an toàn phông, chông djch
COVID- 19; tot nhât bô tn vách ngän giüa các h kinh doanh, gian ban hang, cira
hang; giãm It nhât 50% so ngithi lam vic dOi vói gian hang có trên 10 ngui lam
vic, ban hang hoc theo qui djnh cüa chinh quyên dja phuang.
- Ké v?ch giãn each giüa khách hang vôi ngtthi ban hang và gila các khách
hang theo qui djnh.
11. B trI dü thüng dirng chit thai có np day; b trI dy dü khu virc tha tay,
nba v sinh và dam báo luôn có dü nithc stch và xà phông hotc dung djch sat
khuân tay cho ngu?ii lao dngI1àm viêc, ngithi ban hang, h kinh doanh và khách
hang; nha v sinh tti chç phái có dñ nithc sach, xà phông ri:ra tay, giây v sinh.
12. Thuc hin v sinh khir khun theo hung dan.
13. Yêu câu cac h kinh doanh phãi k cam kt thirc hin tuân thu các qui
dinh, huo'ng dan ye phông, chông djch COVID-19 và các diêu kin báo dam an
toàn thijc phâm.
14. Khi phát hin ngithi có mt trong các biu hiên mt mOi, s&, ho, dau rat
h9ng, khó thà tai chçi, thirc hin xir tn theo hithng dan.
15. T chirc thông tin, tuyên truyn cho tht cã h kinh doanh, ngui lao dng,
1àimvic, ban hang tui chçi ye viêc thçrc hin Huór1g dn nay.
16. Giám s luçmg ngithi lao dng/làm viêc, ngi.thi ban hang tti chçi.
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PHU LVC 3.2
HIJNG DAN YE V SINH KHU' KHUAN TiI CH
theo Cong van s 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021 cia UBND tinh)
guyên tãc chung
- Khfr khun bang (i) ch.t ty rüa thông thir&ng nhu chai xjtty rira da nàng
dung sn hotc (ii) pha dung djch tây rua bôn cau gia diing (chira khoáng 5%
sodium hypochiorite) theo t l 10 ml dung djch tây rua vOi 1 lit nuâc dé thành
dung djch có khã näng diet vi ri1t, hoc (iii) dung djch chiira 0,05% do hott tinh sau
khi pha hoc (iv) cn 70%. Chi pha dung djch diü dung trong ngày. Dung con 70%
dê lau các be mt thiêt bj din tfr d bj an mon byi hóa chat hoc có tiêt din nhO.
Th?ñ gian cách ly sau khi khi1r khuân it nhât 30 phüt.
- IJu tiên kh khun bng cách lau rüa. Di vi cad b mt bn phãi dugc lam
sach bang xà phông và rnlóc truc khi khir khuân.

- su diing khu trang, gang tay cao su, qun áo báo h khi thirc hin v sinh,
khi:r khuân.
2. V sinh môi tru'O'ng, khtr khuãn tii no'i lam vic cüa ngtrO'i lao
dng/Iàm vic, ng.rO'i ban hang
- Di vi nn nhà, tithng, bàn gh, cad d vt trong phông, ni ch biên thirc
phâm, gian ban hang, các be mt có tiêp xiic: khir khuân It nhât 01 lânlngày.
- D& vói các vi trI tip xiic thung xuyên nhu tay nm cfra, tay yin câu thang,
tay vjn lan can, nut barn barn thang may, cong täc din, bàn phIm may tInh, diu
khiên tüxa, diên thoai dung chung, nut bâm tai cay ATM, may ban hang tir dng.:
khi:r khuân It nhât 02 lânlngày.
- Tai khu virc cong cong nhu cay ATM, may ban hang tir dng, bInh rnthc
uông cong cong thI bô trI dung djch sat khuân tay dê ngi.thi lao dng!làm vic,
ngthi ban hang, khách hang sat khuân tay tnrâc khi sir diing.
- Di v6i khu v sinh chung: v sinhkhu khun It nht 02 lnI0l Ca lam vic
hoc 01 ngày. Xp hang khi di v sinh dam báo gi khoâng cách 3m.
- Tang thông gióhocmo'-cua ra vào và càa s, sü ding qut hoc cad giãi
pháp phü hp khác dôi vâi các phOng. Han ch sir diing diêu hOa (nêu có the).
3. Xir 1 chat thai:
B trI dñ thüng dirng rác có np day, dt vj trI thun tin tai khu djch vii cho
ngmñ lao dng!làm vic, ngithi ban hang, khách hang và thirc hin thu gom, x1r 1
hang ngày theo qui djnh.
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PHV LUC 3.3
BAN CAM KET TH!TC HIN CONG TAC PHONG, CHONG D!CH
COVID-19 DO! V€I HO KINH DOANH
theo Cong van sd 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/202 1 cta UBND t1nh)
CONG HOAXA 1101 CI{IJ NGHIA VIET NAM
DôcIp - Tir do - Hanh phñc

Ten cho

BAN CAM KET
Thirc hin cong tác phông, chng dlch COVID-19
Ten ho kinh doanh:
Dja chi thiro'ng trü:
Dia chi noi & hiên tai:
Din thoi ngtrôi lien lc:
Email:
Dâ doc, hiu rö cac yeu cu, qui djnh phông, chng djch COVID- 19 ti chq di vi
h kinh doanh (co ni dung cam kêt kern theo).
Thay mt h kinh doanh, tôi cam kt h cüa tôi thirc hin dung các yêu cu, qui
djnh phông, chông djch tai chçi dôi vci h kinh doanh và chju trách nhim truôc
don vi quãn 1 cho, chInh quyên dja phuang nêu dê xáy ra lay nhiêm djch COVID19 do không thirc hin day dñ các ni dung cam kêt nay trong khi duy trI hott dng
tti thôi diem phông, chong djch./.
, ngày tháng nàm
2021
Nguô'i cam kêt
(Kj, ghi rö hQ ten)

Liru y: UBND phát 01 bç3 có dóng ddu treo (01 Ban cam két + 01 N7i dung cam
kétphOng, chóng djch CO VJD-19 tgi c/icr,) cho mói h(5 kinh doanh thông qua don vj
quán lj chçi; don vj quán lj chçi yêu cáu ho kinh doanh kJ cam két, sau do thu igi
Ban cam kêt. Hç5 kin/i doanh luu giu Nç5i dung cam kétphOng, chông djch COVID19 tai chcr dôi vOi ho kinh doanh dé thur hién.
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NQI DUNG
CAM KET PHONG, CHONG DICH COVID-.19 TA! CH€1
DOI VOTI HO KINH DOANH
Chi ban các mt hang thi& yu theo qui djnh, tuân thu vic sp xp nai ban
hang cüa &m vj quân 1 chq bâo dam khoáng cách an toàn phông, chông djch, dam
bâo các qui djIIh v an toàn, v sinh thirc ph.m.
2. Yéu cu ngi.thi ban hang, ngithi lao dng/1âm vic không dn chg néu có mt
trong các biêu hiên met mói, sot, ho, dau rat h9ng, khó th hoc dang trong thi
gian cách ly ti nba theo yeu câu cüa ca quan y tê.
3. Yêu cu ngmi ban hang, nguYi lao dng/làm vic luôn th?c hin Thông dip
5K vâ các qui djnh phông, chông djch theo huOng dan cüa dmi vj quân 1 chq.
4. Thông báo ngay cho can b quail l cho, can bô dâu mi phi trách phông,
chong djch tai ch neu phát hin ban than hoc khách hang, ngu?i lao dng/lãm
vic, ngi.thi ban hang có mt trong các biêu hin mt mói, sot, ho, dau rat h9ng,
khó th; hn ché tiêp xüc, giü khoáng cách tôi thiêu và thrc hin nghiêm ti1c theo
hithng dn cüa ngisôi có thâm quyên cña chçi.
5. Nhc nhô khách hang luôn deo khu trang, tuân thu khoáng each khi ch
mua hang.
6. Quân l ngithi. lao dng/iàm vic, ngithi ban hang v các thông tin nhij h9
ten, näm sinh, so CMT/CCCD, dja chi noi &, sO din thoai, dja chi qué quail, yêu
câu ngthi lao dngI1âm vic, ngrnñ ban hang thông báo khi có tiép xic vói các
tru?mg hop FO hoc Fl.
7. Dam bâo các yêu cu phông, chng djch di vôi cua hang, gian ban hang: v
sinh khCr khuân hang ngày, dam bâo thông thoáng, dam báo khoãng cách an toan
cho ngui lao dng/1àm vic, ngui ban hang, khách hang khi tiêp xiiic, có biên
thông báo so then thoai lien he khi có các biêu hin, triu ching nghi ng mac
bênh...
8. Thirc hin các bin pháp phông, chng djch khác nhu huông dan dOi vôi
nguii lao dngIlàm vic, ngmii ban hang.
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PHU LUC 3.4
AN CAM KET THIC HIN CONG TAC PHONG, CHONG D!CH
-19 TiJ CH( DO! V(fl NG!X(JI LAO DQNG/LAM VIC, NGIf!
cj
BAN HANG
t2J'
theo Cóngvàn s 1341 7/UBND-VP ngày 22/9/2021 cia UBND tinh)
CQNG HOA XA-HOI CHU NGHIA VIiT NAM

Ten cho

Dc 1p - Tu' do - Hinh phuic
BAN CAM KET
Thiyc hin cong tác phông, chông dch COVID-19
Ten ngu*i lao dng/làm vic/bán hang:
Ten ho kinh doanh
Bla chi thiw'ng trü:
Dia chi noi & hiên tai:
Diên thoai:

Email:

CMT/CCCD:

Dã d9c, hiu rO các yêu cu, qui djnh phông, chng djch COVID-19 tai chq di vi
ngi.thi lao dông/làm vic, ngui ban hang (co ni dung cam kêt kern theo).
Tôi cam kt thirc hiên dung các yeu cu, qui djnh phông, chng djch tai chçi di
vci ngui lao dng/làm viêc, nguôi ban hang nêu trén và chju trách nhim truó'c
chinh quyên dja phucing nêu dê xãy ra vic lay nhiêm djch COVID- 19 do không
thrc hin day dü các ni dung cam kêt nay trong khi duy trI hoat dng tai thai
diem phông, chông djch./.
, ngày tháng näm
2021

Ngtrri cam kêt
(Kj, ghi rö hQ ten)

Liru : UBNDphát 01 bó có dóng ddu treo (01 Ban cam keXt + 01 Ni dung cam
két phông, chong dich COVID-19 tai chcr,) cho tat cá ngu'&i lao dng/làm viçc,
ngzthi bàn hang thông qua dan vj quán lj cho' và h(5 kinh doanh; dan vj quán lj
chci, h5 kinh doanh yêu cáu ngtcài lao dng, ngwô'i bàn hang kj cam két, sau do thu
ii Bàn cam két. Ngu'O'i lao dng/làm viêc, ngu'ô'i bàn hang hru giü' N5i dung cam
két phOng, chông djch COVJD-19 tgi chçr dôi vó'i ngu'ài lao dng/làm vic, ngu'ài
bàn /'thng té thu'c hin.
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T PHONG, CHONG DCH COVID-19 TA! CHa DO! VOI NG!IOI
LAO BONG/LAM VIC, NGU fl BAN HANG
1. Không dn chc nu Co mt trong các biu hin mt mOi, s&, ho, dau rat
h9ng, kho th& hotc dang trong thai gian cách ly tti nhà theo yêu câu cüa Co quan y
tê.
2. Ngithi lao dngI1àm vic, ngtri ban hang thirc hin khai báo y tê hang ngày
khi den cho die lam viêc.
3. Luôn thrc hin Thông dip 5K, dc bit:
- Deo khu trang dung cách khi dn ch dông ngithi theo hithng dn cüa B Y
tê và thai bO ngay khâu trang sau khi sir ding (neu là loü khâu trang dung 01 lan)
vào thñng rác diing noi qui djnh;
- Giti khoàng cách tii thiu vi ngthi xung quanh theo qui djnh cüa don vi
quãn 1 chg; hin chê tiêp xitc vói ngithi khác.
- Thithng xuyên tha tay vi xà phông và nuóc stch hotc sat khuân tay bang
dung djch sat khuân tay trong thii gian có mt i chçi;
- Che müi, miêng khi ho hoàc ht hoi, t& nht bang khãn vãi, hoc khàn tay,
hoãc khän giây, hoác ông tayáo die lam giâm phát tan djch tiêt du&ng ho hap. Virt
bO khän giây che müi, ming vào thüng raG và rüa sch tay. BO rác dung ncii qui
djnh tti chç; tránh dua tay len mat, mfli, ming die tránh lay nhiêm bnh; không
khac nhô büa bãi.
4. Thông báo ngay cho can b phii trách phOng, chng djch tii chçi nu phát
hin bàn-than hotc khách hang, nguôi--làm vic cñng, ngithi lao dng-có mt trong
các biêu hiên met mOi, sot, ho, dau rat hong, khó th và thirc hin nghiêm tñc theo
hmfrng dn cña ngithi có thâm quyên cñachq.
5. Dam bão an toàn phOng, chng djch trong thOi gian di chuyn tir noi dn
chç và ngiiçc 1ii.
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PHU LUC 3.5
MAU
THE VAO CHQ
theo Cong van s 13417/ UBND- VP ngày 22/9/2021 cia UBND tin/i,)

UBND PHIJ'NG/XA
THE VAO CH
Thôi gian vào chçr: Tu'

giô'

ngày

den

giô'

phüt,

(C/iInh quyn djaphu'o'ng

inrJ)
IJia diem: Cho'

- Ten ngithi vào chçi:

-Diachi: S
dumg
- To dan pM:

, phung/xa

, qun!huyn

- S din thoai:

Ghi c/ia:
- The vào chçi phái có dóng du cüa UBND;
- ChInh quyn dja phuo'ng t1r qui djnh ngày, khung giô' vào chçi và in rô trên The
vào chy, dam bão cü 03 ngày thI di chi 01 lan; luân phiên gira các h gia dInh;
- The nên có giá trj sir ding 01 1n101 chçi bt kr tti dja bàn d to thun lçii cho
nguôi dan.
- Môi h gia dInh duçc phát 05 thé/15 ngày; cr 03 ngày thI di chg 01 1n; tir din
thông tin vào The.
- Dan vj quãn l chç thu 1ii The nay, lu'u theo ngày, phiic vi diu tra, truy vt djch
t khi can thiêt./.
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PHU LUC 3.6
Bang dánh giá nguy cr lay nhiêm djch bnh COVID-19
dôi vó'i do'n v quãn 1 chq
theo Cong van sO 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/2021 cza UBND tinh)

TT

NO! DUNG

1 Co k hochIphucmg an phông, chng djch
COVID- 19 cho chci.
2 Co thit ltp b phn và t chüc kim tra, giám
sat vic thc hin cong tác phông, chông djch
COVID-19
3 Phân cong và cOng khai thông tin lien lc (ten,
so din thoi) cña can b dâu môi phii trách ye
cong tác phông, chông djch bnh COVID- 19 ti
chi dê nguñ lao dng/lám vic, nglsôi ban hang
và khách hang biêt, lien h khi can thiêt. Trang
bj khâu trang, kinh chông gi9t ban... cho trng
can b, nhân viên (nhan viên quail i, báo v...)
cüa dan vi
4 To chirc rnua hang ti chçi theo quy djnh mt
chiêu (chiêu vào, chiêu ra khác nhau).
5 Tao ma QR dim kim djch tai ci:ra vào chçi, và
bô trI ngtthi ti cong ra vào chq dê kim soát,
yêu cau ngii?ii lao dngIlàm vic, ngui ban
hang, khách hang phái khai báo ytê qua quét ma
QR diem kiêm djch hoc trên 1rng diing
Bluezone, Ncovi, VHD hoc khai trên giy hang
ngày khi vào chçi, thirc hin Thông dip 5K dc
bit luôn deo khâu trang và gift khoáng cách an
toàn khi tiêp xüc vâi ngithi khác theo quy djnh.
6 Tti khu vuc cfta vào chçv, b trI ngi.thi thirc hin
do than nhit, yêu câu ngithi lao dng/1âm vic,
ngithi ban hang, khách hang vào chçi phãi sat
khuân tay, deo khâu trang và gift khoâng cách
theo quy djnh; bô trI biên báo quy djnh phông,
chông djch dôi vi khách hang, bô tn day dü
nithc sat khuân tay; bô tn khu virc xep hang vào
chq có ké vach giän cách gifta các khách hang
theo qui djnh; thu, kiêm soát và quân l The vào
chg (neu có); có bin pháp kiêm soát mt d
ngithi vào chçi dam bâo quy djnh phông, chông

Thang dim châm
Có-nhu'ng Không
Co
Ihrc không day thc
hiên
hiên
dü
2,5
0
5
3

1,5

0

3

1,5

0

5

2,5

0

5

2,5

0

7

3,5

0
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8

9

10

11

•:ch, gi khoáng cách- an toàn theo quy djnh.
Bô trI khu virc cách ly tm thi cho ngi.thi lao
dng/làm vic, ngithi ban hang có mt trong các
biêu hin mt mói, sot, ho, dau rat h9ng, khó th&
hoäc duac xác dinh mac bênh hoäc dijcic xác
djnh là ngui tiêp xüc vông 1 (Fl) hoc ngithi
tiêp xuic vông 2 (F2) khi dang lam vic ti chg.
Phông/khu vijc cách ly tm th?ji phâi dam bâo
các yêu câu theo huó'ng dan. Trung hçip không
the bô trI phông cách ly tm thai thI phãi bô trI
môt khu vuc cách ly tam th?i tách biêt hoàn toàn
vâi các khu vrc ban hang trong chçi.
B tn và chi djnh khu virc giao than hang boa
gân cira ra vào chci; hn chê tiêp xic giita ngithi
giao hang và ngithi nhn hang; yêu câu dan vj
và ngu?ii giao hang thrc hin day dü Thông dip
5K, các yêu câu phông, chông djch theo qui djnh
và ghi li thông tin ngui giao hang, ngu?ñ nhn
hang, thii gian giao nhn hang.
T chirc theo dOi sirc khôe cüa ngu?ii lao
dng/1àm vic, ngui ban hang hang ngày;
không duçic bô tn lam vic dôi vci nguñ có mt
trong các triu chirng nhu: mt mói, sot, ho, dau
rat hçng, khó thô; yeu câu nguYi lao dngIlàm
viêc, nguñ ban hang tir do than nhit, theo dOi
sue khôetai nhâ, trithc khi den nai lâm vic và
không di lam nêu có các biêu hin sot, ho, dau
hong, khó tla&... và phâi báo cho dan vj quãn l,
y tê dja phuang dê duçc tu van và xu trI theo
quy djnh.
Phát ba trong thñ gian h9p chçi d nhc nh&
khách hang, h kinh doanh thithng xuyên thirc
hin bin pháp phông, chông djch COVID-19
(thirc hin Thông dip 5K ...).
Tii các cira hang, gian hang: Thrc hin giãn
each gitta các h kinh doanh, gian ban hang, cua
hang phü hçp tInh hInh thrc tê tti chç dê bâo
dam khoâng cách an toàn phông, chông djch
COVID- 19; b tn vách ngän giüa các h kinh
doanh, gian ban hang, cua hang; giám It nhât

Thang diem châm
Co
Cónhu'ng Không
thrc khong day thyc
dii
hien
hien
3

1,5

0

5

2,5

0

6

3,0

0

5

2,5

0

7

3,5

0
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Thang diem châm
Cónhu'ng Không
Co
thrc khong day tlqrc
hiên
dü
hiên

50% s nguèi lam vic d6i vôi gian hang cótrên
10 nguri lam vic, ban hang.

12 Ti các cira hang, gian hang: Kê vch giân cách
giüa khách hang vi ngithi ban hang và giita các
khách hang theo quy djnh.
13 B trI dü thüng dimg chit thai có np day; bô trI
day dü khu vlrc rira tay, nhà v sinh và dam báo
luôn có dü ni.rc sch và xà phông hoc dung
djch sat khuân tay cho ngri lao dng/1àm vic,
ngu1i ban hang, h kinh doanh và khách hang;
nhà v sinh tii chçi phãi có dü nithc sach, xà
phông rüa tay, giây v sinh.
14 Thirc hin v sinE khü khuân theo huóng dn tti
Phu luc 2 kern theo.
15 Co thirc hin k cam kt vth chinh quyM dja
phuang ye vic thirc hin, tuân thii các quy djnh,
khuyên cáo ye phông, chông djch COVID- 19
(Phu luc 1 kern theo). Yêu câu các h kinh
doanh phái k cam kêtthirc hin tuân thu các
quy djnh, hrnrng dânvê phOng, chông djch
COVID-19 và các diêu kiên bão dam an toân
hirc phâm (Phy lyc 3 kern theo).
16 I hi phát hin ngithi có mt trong các biu hin
êt mói, sot, ho, dau rat hong, khO thâtti chç,
hirc hin xu trI theo hithng dn tti Phy luc 9
em theo.
chüc thông tin, tuyên truyn cho ttt câ h
17
mE doanh, ngithi lao dng!lâm viêc, ng11i ban
àng, khách hang tti chçi ye vic thirc hin
I uàng dn nay va các hu0ng dan khác cüa Ban
hi d?o quôc gia phông, chông djch COVID- 19.
18 jam sê, lucing nguñ lao dng/1àm vic, ngui
san hang tii chç.
19 é chirc cho h kinh doanh thu&ng xuyên tir
a ánh giá nguy cci lay nhiêm djch bnh COVID19 (Phy lyc 7 kern theo). To chüc cho ngui lao

7

3,5

0

7

3,5

0

6

3

0

3

1,5

0

5

2,5

0

5

2,5

0

3

1,5

0

3

1,5

0
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;

dng/làm vic, ngithi ban hang k cam kt thirc
hin, tuân thu các quy djnh, hiicng dan ye
phông, chông djch COVID-19 (Phy-lyc 4 kern
theo) và thithng xuyên tir dánh giá nguy ci lay
nhiêm dich bênh COVID-19 (Phu luc 8 kern
theo).
20 Chi duqc ban hang hóa thi& yu trong thiii gian
áp dçrng thirc hin Chi thj so 1 6/CT-TTg ngày
31/3/2020 cüa Thu tiiàng ChInh phñ. So hxçmg
diem kinh doanh, ci:ra hang, gian hang tôi da
không qua 50% sO diem kinh doanh, cira hang,
gian hang hin có cüa chç
21 Phái duc tiêm It nht rnt müi vc xin phông
djch Covid- 19 và có kêt qua xét nghim am tInh
bang phumg pháp xét nghim nhanh, PCR con
hiu lirc truórc khi quay tth lti lam vic.
Tong so diem

Thang dim chãm
Co nhwng Không
Co
thrc khong day thy'c
hiên
dü
hiên

3

1,5

4

2

100

50

0

0

Xêp 1oi nguy co':
- Tü 80 den 100 diem: thirc hin t&, It nguy co lay nhim.
- Tir 50 dn dithi 80 dim: thirc hin trung bInh, có nguy co lay nhim.
- Dt duii 50 dim: thirc hin chija tt, nguy c lay nhim cao. Dan vj khc
phiic ngay các tiêu chi không dt trong vông 24 giô' kê tü khi có két qua dánh giá.
Liru :
- Nhftng khu virc nào sau khi dánh giá có nguy ca lay nhim, nguy co lay
nhim cao thI can rà soát khàc phiic ngay dê dam báo an toàn phOng, chông djch.
- Dim s trong bang kim là dim tôi da, ngi.thi dánh giá có th cho dim
thp tuy theo dánh giá thirc tê.
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DANH GIA NGUY C LAY NHIM DId BNH COVID-19
DO! V€fl HQ KINH DOANH TI CH
!I'zeo Cong van sd 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/202 1 cüa UBND tinh)

Thang diêmchâm
TT

NO! DUNG

1 Chi ban các mitt hang thi& yu theo qui djnh,
tuân thu vic sap xêp ncii ban hang cüa dan vj
quãn 1 chçi bão dam khoáng cách an toàn phông,
chông djch, dam bão các qui djnh ye an toàn, v
sinh thirc phâm.
2 Yêu cu ngui ban hang, ngu?i lao dng!làm
vic, nguôi ban hang không den chç nêu có mt
trong các biêu hin mt môi, sot, ho, dau rat
h9ng, khó thi hoc dang trong thai gian cách ly
tai nhà theo yêu câu cüa cc quan y tê.
3 Yêu cu ngrnM ban hang, ngu?ñ lao dng!làm
vic, ngithi ban hang luôn thirc hin Thông dip
5K và các qui djnh phông, chông djch theo
hrnfcng dan cüa dan vj quãn l chci.
4 Thông báo ngay cho can b quail 1 chg, can b
dâu môi phii trách phông, chông djch tai chçi nêu
phát hin ban than hoc khách hang, ngui lao
dng/làm vic, nguôi ban hang có mt-trong các
biu hin rnt mói, s&, ho, dau rat h9ng, khó thâ;
han chê tiêp xüc, giO khoâng cóch tôi thiêu và
thirc hin nghiêm tue theo huing dn cüa nguôri
có thâm quyên cña chq.
5 Nhc nh khách hang luôn deo khu trang, tuân
thu khoãng cách khi ch mua hang.
6 Quãn 1 nguii lao dng/làm vic, ngu?i ban
hang v các thông tin nhu h9 ten, nàm sinh, so
CMT/CCCD, dja chi nai i, so din thoai, dja chi
quê quail, yêu câu ngui lao dingI1àm vic,
nguôi ban hang thông báo khi có tiêp xüc vôi các
truông hçip FO hotc Fl, F2.
7 Dam bão các yêu cu phông, chng djch dôi vôi
cua hang, gian ban hang: v sinh khir khuân hang

KhOng
thrc
hin

10

Co
nhung
không
day dü
5

20

10

0

20

10

0

20

10

0

10

5

0

5

2,5

0

5

2,5

0

Co
thrc
hin

0

Diem
châm
thiuc tê
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Thang diem châm
NQI DUNG

ngày, dam bão thông thoáng, dam bão khoâng
cách an toàn cho ngui lao dng/1àm vic, ngithi
ban hang, khách hang khi tiêp xüc, có biên thông
báo so diên thoai lien h khi có các biêu hin,
triu chirng nghi ngô mac bnh...
8 Thirc hin các bin pháp phông, chtng djch khác
nhu hiiâng dan dôi vói nguôi lao dngIlàm vic,
nguñ ban hang.
9 Phâi duic tiêm It nh.t mt müi vc xin phông
djch Covid-19 và có kêt qua xét nghim am tInh
bang phuong pháp xét nghim nhanh PCR con
hiu 1rc tru9c khi quay tth iaj lam vic.
Tong diem

Co
th,'c
hin

CO
nhuiig
không
dây ttá

Không
thrc
hin

5

2,5

0

5

2,5

100

50

Diem
chm
thirc t

0

Xêp 1oi nguy co':
- Tilt 80 dn 100 dim: thirc hin t&, it nguy cci lay nhiêm.
- Tilt 50 dn 79 dim: thrc hin trung bInh, có nguy cc lay nhim.
- Tilt 0 dn 49 dim: thirc hin chua t&, nguy cc lay nhim cao.
Liru :
- Nhüng khu virc nào sau khi dánh giá có nguy cct lay nhim, nguy co lay nhim
cao thI can rà soát khäc phiic ngay dê dam bão an toàn phông, chông djch.
- Dim s trong bang kim là dim ti da, nguô'i dánh giá có th cho dim thtp tñy
theo dánh giá th?c tê.
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G DANH GIA NGUY C LAY NHIEM DICH BNH COVID-19
I VOi NGIfI LAO BONG/LAM VIC, NGUI BAN HANG
theo Cong van sd 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/202 1 cia UBND tinh,)

Thang dim châm
TT

NO! DUNG

Co KhOng
Co
th(rc nhwng thrc
hin không hin
ctây dá

1 Không dn chçv nu có mt trong các biu
hin met mói, sot, ho, dau rat h9ng, khó thà
hoc dang trong th?yi gian cách ly tai nhà theo
yêu câu cña cci quan y tê.

15

7,5

0

2 Ngithi lao dng/làm vic, ngui ban hang
thirc hiên khai báo y tê hang ngày khi den chq
dê lam vic. Khách hang thirc hin khai báo y
tê khi den ch mua hang.

20

10

0

3 Luôn thixc hin Thông dip 5K, däc biêt:

25

12,5

0

- Deo khu-trang dñng cách khi dn ch&-dong
nguôi theo huéng dan cüa Bt Y te và thai bô
ngay khâu trang sau khi s1r diing (nêu là lOai
khâu trang dung 01 lan) vào thüng rác dung
ncii qui dinh;
- Giü khoãng cách t6i thiêu vi nguñ xung
quanh theo qui djnh cüa dcn vj quàn l chçi;
htn chê tiêp xUc vói ngu?i khác.
- Thumg xuyên rfra tay vói xà phông và nithc
sach hoc sat khuân tay bang dung djch sat
khuân tay trong thii gian có m.t i chçi;
- Che müi, ming khi ho hoc ht hai, t& nht
bang khàn vài, hotc khàn tay, hoc khàn giây,
hotc ông tay áo dé lam giâm phát tan djch tiêt
du?ing ho hap. Ytirt bó khän giây che müi,
ming vào thñng rác và rira sach tay. Bô rác
dung nth qui djnh tti chç; tránh dua tay len
mat, müi, ming dê tránh lay nhiêm bnh;

Diem
chm
thtrc tê
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Diem
cham
thirctê

Có
Co Không
1hrc nhu'ng thrc
hin không hin
day ctü

không khac nh bira bãi.
4 Thông báo ngay cho can b phii trách phông,
chông djch tai chç nêu phát hiên bàn than
hoc khách hang, nguYi lam vic cñng, ngui
lao dng có mt trong các biêu hin mt môi,
sot, ho, dau rat h9ng, khó thi và thuc hin
nghiêm tüc theo huàng dan cüa ngrnii có
thâm quyên cüa chç.

20

10

0

5 Dam bão an toànphông, chng djch trong
thñ gian di chuyên tü ncii den chçi và nguqc
li.

10

5

0

6 Phái duc tiêm It nht môt müi vc xin và có
kêt qua xét nghim am tInh bang phirong
pháp xét nghim nhanh PCR con hiu lirc
trucc khi quay tth 1ii lam vic

10

5

0

100

50

0

Tong diem
Xêp 1oii nguy co':

- Tü 80 dn 100 dim: thirc hin t&, It nguy co lay nhim.
- Tii 50 dn 79 dim: thirc hin trung bInh, có nguy co lay nhiêm.

- TIlt 0 dn 49 dim: thirc hin chiia t&, nguy co lay nhim cao.
Lu'u
- Nhüng khu vlrc nào sau khi dánh giá có nguy co lay thim, nguy co lay nhiêm
cao thI can râ soát khãc phiic ngay dê dam bão an toàn phông, chông djch.
- Dim s trong bang kim là dim ti da, nguO'i dánh giá có th cho dim thp tüy
theo dáth giá thirc té.
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PHV LUC 3.9
DAN MY TRI KHI CO TRIX G H(P MT MO!, SOT, HO, DAU
RAT HQNG, KHO THO TA! CHQ
em theo Cong van s 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/202 1 cia UBND tinh)
i phát hin ngithi CO mt trong các biu hin mt mOi, s&, ho, dau rat hçng,
khó thd (sau day gi là ngui nghi ng mac bêtth COVID-19) tai cha, can thixc
hiên theo các bithc sau:
1. Thông báo cho can b quán 1 chç và can b yt phii trách dja bàn.
2. Can bô quán l/cán b y t cung cp khu trang y th và huOng dan ngithi nghi
ng mac bnh COVID-19 deo dung cách.
3. Ngu?ñ nghi ng? mc bnh COVID-19 hn ch tip xüc vii nhüng ngui
xung quanh, tránh tiêp xüc gân dithi 01 met vri nhung ngithi khác.
4. Dan vj quãn 1 chg dua ngi.thi nghi ng? mc bnh COVID-19 den khu vrc
cách ly dã ducc ho tn tai chc.
Yêu cu di vOl nai cách ly tam thOi tai cho:
- B trI tai khu vuc riêng, gn cng ra vào, tách bit v&i khu virc các gian hang
(nêu có the).
- PhOng cách ly tm thOi phài dam báo: Thoáng khI, thông gió t&; Han ch d
dac trong phOng; Co chô ri:ra tay; Co thüng drng rác có nap dy kin; Co khu vçrc v
sinh riêng.
5. G.i din cho du&ng day nóng cüa SO Y t (0962.5 15577) hotc cOa Bô Y t
(so diên thoai 1900 3228 hoäc 1900 9095) hoãc co quan y tê theo qui drnh cua dia
phuang dé duçic tu van và nêu can thI den ca sO y tê khám và diêu trj.
6. Htn ch siir diing phuang tin giao thông cong cong d di chuyên ngu?i nghi
ngO mac bnh COVID-19 den co sO y te.
7. Lp danh sách nguOi tip xi'ic và thrc hin khO khuân tii chç khi ca quan y t
yéu cau.
8. Tlwc hin v sinh môi truOng, khO khun theohu0ng dk ti Phii 1iic 2 khi
co quan y tê yêu câu.
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PHU LUC 4.1
dan dánh giá an toàn trong phông, chông dlch Covid-19 tti các co' s&
kinh doanh nhô lé trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu
em theo Cong van s 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/2021 cia UBND tinh)
I. Phtm vi p thing
Hixng dn nay áp d1ing cho các co' sâ kinh doanh nhó lé trên dja bàn tinh.
II. Dôi tffçrng áp diing
1. Nguôi ban hang tai các cci s kinh doanh nhô lé gôm các diem kinh doanh
ttp hóa.
2. Nguôi mua hang.
III. Ni dung hirorng dan
1. Dôi vó'i ngu'ô'i ban hang
1.1. Thirc hin k cam kt vôi chInh quyên dja phi.rnng v vic thirc hin, tuân
thu các qui djnh, khuyên cáo ye phông, chông djch COVID-19 (theo mu tai Phii
luc 4.2).
1.2. Ngay tai 1& vào, tio và dan mA QR code dim kim djch tti vj trI thun
tin cho khách hang quét mA hoc to khai y té bàn giây; trang bj day du biên báo
5K và dung djch rüa tay sat khuân.
1.3. Yêu cu khách hang truOc khi vào mua hang phãi deo khu trang, tuân
thu khoãng cách khi chO mua hang, sat khuAn tay và khai báo y tê qua quét mA QR
code trên üng diingBluezone hoc khai trén giây. Kiên quyêt tiir chôi phiic vi di
vOi nhcrng khách hang khi có mt trong các biêu hin mt môi, sot, ho, dau rat
h9ng, khó thO hoc không tuân thu các quy djnh ye phông, chông djch Covid- 19.
1.4. B tn vách ngàn tii khu vrc ban hang, quay thu ngân (nu có) d han ch
nguy co' lay thim; ké vach hoàc bô trI ghê ngôi giAn cách giüa khách hang vOi
nguOi ban hang và giftacác khách hang theo qui djnh. Dôi vOi tim tp hóa phãi
giAng day xung quanh khu vllc ban hang, không dê nguOi mua vào trong ci:ra hang.
1.5. Luôn th1rc hin thông dip5K, dchit:
- Deo khu trang dung cách theo huOng dn cña Bô Y t và phâi bO ngay khu
trang sau khi sà diing (nêu là loai khâu trang dung 01 lan) vâo thüng rác dung noi
qui djnh.
- Giit khoâng cách vOi khách hang ti thiu 2 met.
- ThuOng xuyén rua tay vOi xà phông và nuOc sch hoc sat khun tay bang
dung djch sat khuân tay.
- Che müi, ming khi ho hoc hat hai, t& nhat bng khan vài, hoc khAn tay,
hotc khän giây, hoc ông tay áo dé lam giãm phát tAn djch tiêt thrOng ho hap. Virt
bO khAn giây che müi, ming vào thüng rác và rua sach tay. BO rác dñng noi qui
djnh; tránh dua tay len mAt, müi, ming d tránh lAy nhim bnh; không khac nhô
bua bAi.
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Khi phát hin ban than hoc khách hang, ngu?ii lao dngI1àm vic có mt
biêu hin mt mói, sot, ho, dau rat h9ng, khó th phâi thông báo ngay
a y tê gân nhât và thirc hin theo huóng dan.
1.7. Quán l ngithi lao dông/làm vic v các thông tin nhu h9 ten, näm sinh,
so CMT/CCCD, dja chi noi a, so din thoii, dja chi quê quán, yêu cu ngithi lao
dông/làm vic thông báo khi có tiêp x1ic vâi các trithng hçrp FO hoc Fl, F2.
1.8. B trI dñ thftng dçrng cht thai có np day; b trI day dü khu virc rfta tay,
dam bâo luôn có dü nithc stch va xa phông hoc dung djch sat khuân tay cho
khách hang. Thu&ng xuyen thirc hin v sinh noi ban hang dam bão sch sê, thông
thoáng.
1.9. Không giao nhn tin và hang hóa trirc tip gifta ngi.rai ban và nguai mua,
phâi sft d1ing thiêt b, ding cii riêng bit dê nhtn tiên và khft khuân truOc khi lay
tiên tix các thiêt bj, diing cij.
2. Dii vol ngtrôi mua hang
2.1. KhOng dn các co sâ kinh doanh nu có mt trong các biêu hin mt
mOi, sOt, ho, dau rat h911g, khó tha hoac dang trong thai gian cách ly tai nhà theo
yêu câu cüa Co quan y tê.
2.2. Thirc hin khai báo y t qua quét ma QR code trên 1rng diing Bluezone
hotc khai trên giây khi vào mua hang.
2.3. Luôn thirc hin thông dip 5K, dtc bit:
- Deo khu trang dung cách khi mua hang theo hithng dn cüa Bô Y té vâ thai
bO ngay khâu trang sau khi sir diing (flU- i loti khâu trang dung 01 lan) vào thüng
rác dñng noi qui djnh.
- Gift khoãng cách vai ngithi ban hang và ngithi mua hang khác ti thiu 2
met.
- Thuang xuyên raa tay v&i xà phông và nithc stch hoc sat khuân tay bang
dung dlch sat khuân.
- Che müi, ming khi ho hotc ht hoi, t& nht bang khàn vái, hoc khán tay,
hoc khän giây, hoc ông tay áo dê lam giâm phát tan djch tiêt duô'ng ho hap. Wit
bô khàn giây che müi, ming vào thüng rác và rua stch tay. Bó rác dñng noi qui
djnh; tránh dua tay len mat, mfti, ming de tránh lay nhim bnh; không khtc nhô
bfta bãi.
2.4. Dam bão an toân phông, chng djch trong thai gian di chuyên tr noi
den noi mua hang và ngugc iai•
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PHV LVC 4.2
N CAM KET THVC HIN CONG TAC PHONG, CHONG DCH
COVID-19 DOI vOi CHU Cc S KINH DOANH NHO LE
(Kern theo Cong van s 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/2021 cia UBND t1nh)
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dc Ip - Tir do -Jlanh phüc
BÀN CAM KET
Thirc hin cong tác phông, chông dlch COVID-19
Ten cci s& kinh doanh:
Dja chi:
Dai diên chü ca si kinh doanh:
Dja chi nai cu trü:
So CM]D/CCCD
Diên thoai:

Ngày cp, non cap:
Email:

Dã d9c, hiu rö các yêu cu, qui djnh phông, chng djch COVID- 19 tai các con s
kinh doanh nhô lé (Co ni dung cam kêt kern theo).
Chüng tôi cam k& thirc hin dung các yêu cu, qui djnh phông, chng djch nêu
trên và chju trách nhiêm truâc chInh quyên dja phucrng néu dé xãy ra vic lay
nhim djch COVID-19 do không thirc hin day âü các ni dung cam két nay trong
khi duy trI hot dng t?i thai diem phông, chông djch./.
.................., ngày tháng nárn 2021
Dai diên do'n vi
(Kj, ghi rö hQ ten, dóng dáu)

Liru : UBND xä, phu'àng, thi trá'n lztu giü' Ban cam ket và co sà kinh doanh nhó
lé lu-u giü' Ni dung cam kêtphông, chOng djch COVID-19 dé thzrc hiçn.
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NQI DUNG CAM KET PHONG, CHONG D!CH COVID-19
DANH CHO NGUfl BAN HANG
Thirc hin k cam k& vâi chInh quyn dja phucing v vic thirc hin, tuân
the qui djnh, khuyên cáo ye phông, chông djch COVID-19.
2. Ngay ti 1i vào, to và dan ma QR code dim kim djch tai vi tn thun tin
cho khách hang quét ma hoc t khai y tê bàn giây; trang bj day dü biên báo 5K và
dung djch rüa tay sat khuân.
3. Yêu cu khách hang truóc khi vào mua hang phái dieo khâu trang, tuân thu
khoàng cách khi ch mua hang, sat khuân tay và khai báo y tê qua quét ma QR
code trên üng diing Bluezone hotc khai trên giây. Kiên quyêt ti'i chôi phiic vii dôi
vri nhüng khách hang khi có mt trong các biêu hin mt rnôi, sot, ho, dau rat
h9ng, khó thi hoc không tuân thu các quy djnh ye phông, chông djch Covid-19.
4. B trI vách ngàn tti khu vrc ban hang, quy thu ngân (nu co) dê hn ch
nguy cc lay nhiêm; ké vch hotc bô tn ghê ngôi giãn each giüa khách hang vi
ngithi ban hang và gicta các khách hang theo qui djnh. Dôi vOi tim tp hóa phâi
giãng day xung quanh khu virc ban hang, không dê ngithi mua vào trong cira hang.
5. Luôn thirc hin thông dip 5K, dc bit:
- Deo khu trang dung each theo huóng dn cüa Bô Y t và phái bô ngay khu
trang sau khi si:r diing (nêu là loi khâu trang dcing 01 lan) vào thüng rae dung noi
qui djnh.
- Giü khoâng each vi khách hang ti thiu 2 met.
- Thithng xuyên rira tay vâi xa phông và nuc sich hotc sat khuân tay bang
dung djch sat khuân tay.
- Che müi, ming khi ho hoc ht hi, tt nht btng khàn vãi, hoc khän tay,
hoc khàn giây, hoc ông tay áo dê lam giâm phát tan dch tiêt dung ho htp. Virt
bô khän giây che müi, ming vào thüng rae và ri.ra sichtay. Bô rae dñng noi qui
djnh; tránh dua tay len mat, müi, ming dê tránh lay nhiém bnh; không khc nhô
bira bài.
6. Khi phát hin bàn than hoic khách hang, ngi.thi lao dng/làm vic có mt
trong các biêu hiirrnt mói, sot, ho; dau rat h9ng, khó thà phài thông báo ngay
cho Co sr y tê gân nhât và thrc hin theo hu&ng dan.
7. Quán 1 ngithi lao dng/1àm viêe v eác thông tin nhu h9 ten, nãm sinh, s
CMT/CCCD, dja chi noi &, so din thoai, dja chi qué quán, yêu câu ngmi lao
dng/1àm vic thông báo khi có tiêp xiitc vi các truè'ng hçip FO hotc Fl, F2.
8. B trI dü thüng drng cht thai có n.p day; b trI day dü khu virc rua tay,
dam báo luôn có dü nmcc sch và xâ phông hotc dung djch sat khuan tay cho
khách hang. Thuing xuyên thirc hin v sinh noi ban hang dam báo stch sé, thông
thoáng.
9. Không giao nhn tin và hang hóa trtrc tip giüa ngu?ii ban và ngu?ñ mua,
phãi si1r diing thiét bj, dung Cu rieng bit dê nhn tiên và khir khuân tnuóc khi lay
tién tcr các thiêt bj, dicing cli.
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PHU LUC 5.1
dan dánh giá an toàn trong phông, chng d1ch Covid-19 tii các co' s&
oanh dlch viii, nhà hang; co' so' djch viii an, uông, giãi khát trên dja bàn
tinh Ba R!a — Vflng Tàu
Kèm theo Cong van sO 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/202 1 cia UBND tinh)
L Phtm vi lip duing
Hithng dn nay áp diing cho các co s kinh doanh djch vi, nhà hang; cci sO'
djch vu an, uông, gilii khát thuôc 03 dia phuo'ng huyn Xuyên Mc, huyn Châu
Due và huyn Dat DO.
II. Dôi ttrqng áp duing
1. NguO'i ban hang tai các co' sO' kinh doanh djch vi, nhà hang; co' sO' djch vu
an, uông, giãi khát.
2. NguO'i nhn hang là các shipper.
III. Ni dung hu'o'ng dan
1. Dôi vó'i ngtrri bàn hang
1.1. Thrc hin kcam kt vO'i chInh quyn dja phuo'ng ye vic thirc hin, tuân
thu các qui djnh, khuyên cáo ye phOng, chông djch COVID- 19.
1.2. Ngay tai 1i vào, tao và dan mA QR code dim kim djchti vl trithun
tin cho khách hang quét mA ho.c tO' khai y tê bàn giây; trang bj day dü biên báo
5K và dung djch rira tay sat khuân.
1.3. Yêu ctu shipper tru&c khi vào mua hang phãi deo khu trang, tuân thu
khoâng cách khi chO' lay hang, sat khuân tay và khai báo y tê qua quét mA QR code
trên üng diing Bluezone hoc khai trên giây. Kiên quyêt tO' chôi phiic v11 dôi vO'i
nhüng shipper khi có môt trong các biêu hin mt mOi, sot, ho, dau rat h9ng, khó
thO' hoc không tuân thu các quy djnh ye phOng, chông djch Covid-19.
1.4. B trI vách ngAn ti khu v1Ic ban hang, quy thu ngân (nu có) d hn ch
nguy co' lay nhiêm; ké vch hoc bô trI ghê ngôi giAn cách cho các shipper trong
thO'i gian chO' lay hang theo qui djnh.
1.5. Luôn thirc hin thông dip 5K, dtc bit:
- Deo khu trang dung cách theo huO'ng dn cüa B Y t vá phái bO ngay khu
trang sau khi sO' diing (nêu là 1oti khâu trang dung 01 lan) vào thüng rae dung ncii
qui djnh.
- GiQ khoáng cách vói khách hang ti thiu 2 met.
- Thi.rO'ng xuyên rO'a tay vO'i xà phông và nuO'c sich hoc sat khun tay bang
dung djch sat khuân tay.
- Che müi, ming khi ho ho.c ht ho'i, t& nht bang khAn vAi, hoc khAn tay,
hoc khAn giây, hoic Ong tay áo dê lam giãm phát tan djch tiêt du&ng ho hap. Vlrt
hO khàn giAy che müi, ming vào thüng rae vA rüa stch tay. Bó rác dung no'i qui
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ánh dija tay len mitt, müi, ming d tránh lay nhim bnh; không khic nh
1.6. Khi phát hin bàn than hoc, shipper/lao dngI1àm vic có mt trong các
iéu hiên met mói, sot, ho, dau rat hong, khó th phãi thông báo ngay cho cci s y
té gân nhât và thirc hin theo hu&ng dn.
1.7. Quãn l ngui lao dng/1âm vic v các thông tin nhu h9 ten, nàm sinh,
so CMT/CCCD, dija chi ncii i, so diên thoi, dja chi qué quán, yêu câu ngixôri lao
dng/làm vic thông báo khi có tiép xüc vâi các tn.thng hçTp FO hotc Fl, F2.
1.8. B trI dü thüng dirng cht thai có np day; b trI dy dü khu virc riira tay,
dam báo luOn có dü nixcc sch và xà phông hoc dung djch sat khuân tay. Thung
xuyên thirc hin v sinh nai ban hang dam báo sch sé, thông thoáng.
1.9. Không giao nhn tin và hang boa trirc tip gitra ngui ban và shipper,
phài sir diing thiét bj, diing cii riêng biêt die nh.n tiên và khir khuân trithc khi lay
tién tü các thiêt bj, diing cu.
2. lJôi vói shipper
2.1. Không dn các cci si kinh doanh nu có mt trong các biêu hin mt
mOi, sot, ho, dau rat h911g, khó thi hoäc dang trong thi gian cách ly tii nhà theo
yêu câu cña ca quan y té.
2.2. Thisc hiên khai báo y t qua quét ma QR code trên irng diing Bluezone
hoc khai trên giây khi vâo cüa hàng/quán an.
2.3. Luôn thirc hin thông dip 5K, dc bit:
- Deo khu trang dñng cách khi mua hang theo huàng dn cña B5 Y t và thai
bô ngay khâu trang sau khi sü diing (neu là 1oii khâu trang dñng 01 lan) vào thüng
rác dung nai qui djnh.
- Giü khoãng cách vi ngithi bàn hang và shipper khác ti thiu 2 met.
- Thithng xuyên riira tay vfii xà phông và nuuc sach hoc sat khuân tay btng
dung djch sat khuân.
- Che rnüi, ming khi ho hotc ht hai, t& nhtt bng khãn vâi, hoc khãn tay,
hoc khàn giây, hotc ông tay áo die lam giám phát tan djch tiêt duRing ho hp. Vüt
bO khàn giây che müi, ming vào thüng rae và rua sch tay. BO rác dung nai qui
djnh; tránh dua tay len mat, müi, ming die tránh lay nhim bnh; không khic nhô
büa bài.
2.4. Dam bâo an toàn phông, chng djch trong thii gian di chuyên t1r noi
den fbi mua hang vâ nguc 1i.
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PHU LVC 5.2
MAU BAN BANG KY BAN HANG
theo Cong van s 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/2021 cia UBND tinh,)
CQNG HOA XA Hill CHU NGHIA VIIT NAM
Bc ip - Tir do — Hn-h phñc
BAN BANG K
V/v ban hang trirc tuyên
KInh gin:
Ho ten
Dja chi
So CMND
Ncii cAp:
Ngày cAp:
S diên thoai
Mt hang kinh doanh:
Tôi dang k ban hang trirc tuyn trong th?yi gian dang thirc hin giãn cách
theo CT 15 ti: (xä/phzthng, huyén).............................................
Tôi cam kt:
1. Thirc hin nghiêm 5K vã các quy djnh v phông chng djch trong qua
trInh ban hang theo quy djnh cüa chInh quyên dja phuong.
2. Không trin khai ban ti ch ma sir dung dch vi giao hang qua các app
giao hang cong ngh die giãm thiêu tôi da rüi ro lay lan djch bnh.
TOi xin cam doan thrc hin nhung cam kt trén, nu có gI sai trái tôi xin
chju mçi trách nhim trithc pháp 1ut.
XAC NHAN CUA LilA PHUNG

NGU'rn KHAI
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PHU LUC 5.3
N CAM KET THIXC HIN CONG TAC PHONG, CHONG DICH
VID-19 DOI VI CHU C sO KINH DOANH AN UONG
theo Cong van sd 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/202 1 cia UBND tinh,)
CQNGHOA xA HQICHU NGHIA VIIET NAM
IJc 1p - Tir do - Hinhphüc
BÀN CAM KT
Thiyc hin cong tác phông, chông dch COVID-19
Ten co' si kinh doanh:
Dia chi:
Dai diên chi'i co' si kinh doan1
Dja chi noi cu trti:
S CMND/CCCD
Diên thoai:

Ngày cap, noi cap:
Email:

Dã doc, hiu rO các yeu cu, qui djnh phông, cMng djch COVID-19 tai các cci s
kinh doarth an uông (Co ni dung cam kêt kèm theo).
Chüng tôi cam kt thi:rc hin diing các yêu cu, qui dnh phong, cMng djch neu
trên và chju trách nhim trithc chinh quyén dja phuo'ng nêu dé xãy ,ra vic lay
nhiêm dich COVID- 19 do không th?c hin day dü các ni dung cam kêt nay trong
khi duy trI hoat dng tai thai diem phông, chông djch.I.
.................., ngày tháng näm
2021
Dai-diên do'n vj
(Kj, ghi ró hQ ten, dóng dáu)

Liru : UBND xä, phwàng, thi trá'n iwu gil? Ban cam ket và cci s& kinh doanh an
uóng hru gill' N77 dung cam kétphOng, chOng djch COVID-19 dê thy'c hin.
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0! DUNG CAM KET PHONG, CHONG DICH COVID-19
H CHO NGU'I BÀN HANG TAI CAC c s ID AN UONG
hirc hin kcam kt vri chInh quyn da phuang v vic thirc hin, tuân
qui djnh, khuyên cáo ye phông, chông djch COVID- 19.
1.2. Ngay tti 1i vào, tao và dan ma QR code dim kim djch tai vj tn thun
tin cho khách hang quét ma hoc t khai y tê bàn giây; trang bj day dü biên báo
5K và dung djch rüa tay sat khuân.
1.3. Yêu cu shipper trithc khi vào mua hang phài deo khu trang, tuân thu
khoàng each khi chi lay hang, sat khuân tay và khai báoy tê qua quét ma QR code
trén 1rng dung Bluezone hoc khai trên giây. Kiên quyêt tiir chôi phçic vi dôi vâi
nhing shipper khi có mt trong các biêu hin mt möi, sot, ho, dau rat h9ng, khó
thô hoãc không tuân thu các quy djnh ye phông, chông djch Covid- 19.
1.4. B6 trI vách ngän tai khu virc ban hang, quy thu ngân (nu có) d han ch
nguy co lay nhiêm; ké vach hoc bô tn ghê ngôi giãn cách cho các shipper trong
thñ gian ch lay hang theo qui djnh.
1.5. Luôn thirc hin thông dip 5K, dtc bit:
- Deo khu trang dung each theo hithng dn cüa B Y t và phái bô ngay khu
trang sau khi sr dirng (nêu là loai khâu trang dung 01 lan) vào thüng rae diing noi
qui djnh.
- Giit khoàng cách vi khách hang ti thiu 2 met.
- Thung xuyên rra tay vi xà phông và nithc sach hoc sat khun tay bang
dung djch sat khuân tay.
- Che müi, ming khi ho hoc ht hoi, t& nht bing khän vâi, hoic khän tay,
hoàc khän giây, hotc ông tay áo dê lam giâm phát tan djch tiêt dithng ho hap. Virt
bó khän giây che miii, ming vào thiing rác và rüa sachtay. Bô rae diing nGi qui
djnh; tránh dua tay len mat, miii, ming dê tránh lay nhiêm bnh; không khac nhô
büa bAi.
1.6. Khi phát hin bàn than hoc, shipper/lao dng!làm vic có mt trong các
bieu hin met mói, sot, ho, dau rat hong, khó th phãi thông báo ngay cho co 5ô y
té gân nhât và thirc hin theo huOng dan.
1.7. Quàn 1 ngithi lao dng/làm vic v các thông tin nhii h9 ten, näm sinh,
so CMT/CCCD, dja chi noi , so din thoai, dja chi que quán, yêu câu ngui lao
dng/làm vic thông báo khi có tiêp xiic vâi các tri.thng hçp FO hotc Fl, F2.
1.8. B trI dii thiing dmg chat thai có np day; b tn dy dii khu virc ria tay,
dam bão luôn có dii nithc sach và xà phông hoc dung djch sat khuân tay. Thuông
xuyên thirc hin v sinh noi ban hang dam bào sach së, thông thoáng.
1.9. Không giao nhn tin và hang hóa trirc tip giita ngiRi ban yã shipper,
phái sii ding thi& bj, diing cii riêng bit dê nhn tiên và khfr khuân trithc khi lay
tién tü các thiêt bj, diing cii.
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PHU LUC 6
ThI diem các khách san don khách du lich
ong thOi gian thiuc hin giãn cách phông, chông djch Covid-19
theo Cong van s 1341 7/UBND-VP ngày 22/9/2021 cia UBND tinh)
1. Qiiv dnh chung
Khách san xây dirng phiwng an, quy trInh phiic viii khách du 1chdám báo
yêu câu 5K trong thai gian km triLt tii khách san
- Bão dam an toàn lao dng, an toàn v sinh thirc ph.m, v sinh môi truOng,
phông chông cháy no, an ninh trt ti,r trong qua trInh hoat dng kinh doanh.
2. Quy d1nh ye co' s& vt chat cüa các khách sIn
- Khách sin, resort có djch viii khép kin.
- Co khu v11c giao nhn hang hóa riêng bit.
- Co b tn khu virc cách ly riêng bit khi phát hin triRmg hcip khách ducmg
tinh dê ch dua di chüa bnh và có khu cách ly cho các F 1 theo quy djnh cOa B Y
tê.
3. Quy djnh ye nhân viên phiic vii
- Phãi drnc tiêm 02 liu vc xin hoàc tiêm It nht 01 lieu vàc xin duoc it
nhât 14 ngày truâc khi vào lam vic.
- Nhân viên phiic vi trong khách san phái di.rçic xét nghim SARS-CoV-2
bang phrnng pháp RT-PCR có kêt qua am tInh trong vông 72 gi? (xét nghim l.p
'ai sau môi 72 gi).
- Nhân viên phuc vu trong khách san phâi dam bão quy djnh "03 tai ch";
nhân viên phâi cam kêt lam vic xuyên suôt trong khách san.
- Nhân viên phãi diic tp hun các quy djnh v phông chéng djch Covid-19.
4. Quy djnhv vn chuyn
a) Vn chuyên hang hóa
- Hang ho-a mua có ngun gôc rO rang, dam bâo an toàn v sinE thixc phm.
- Tt cã các 1n giao hang phâi ckrçc riLia sach, xjt khun btng cn.
- Khi giao nhn hang hóa không duçic tip xüc vói ngu?i trên phucng tin;
bô tn dja diem dê tp kêt hang boa.
c) Vn chuyn rác thai
- Co k kt hçp dng vâi do'n vi vtn chuyn, xiLr 1 rae thai theo diLing quy
drnh.
- B trI khu virc riêng d ttp kt, thu gom, v.n chuyn rae thai theo quy trInh
môt chiêu.
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Vn chuyên hãnh khách
ir diing xe o to riêng cña khách afl phiic vi khách trong su& hành trInh di
khách tr nai don tir các tinh, thânh phô khác den khách san (theo quy trInh
kIn); ye sinh, khir khuân xe trithc và sau khi dim don khách du ljch.
- Trên xe phãi có dung djch sát khun, khu trang y t dt tai vj trj tin 1i dê
phiic vii du khách trithc khi len Xe.
5. Quy d!nh v an ninh, an toàn
- Tai các vj trI khu virc cong công, các dich vi1 phái 1.p dt camera (thi gian
luu trü It nhât 14 ngay).
- Tat cã các cng có bâo v trirc gác 24/24.
- Phân 1ung các 1i di thirc hin di chuyn theo quy trInh mt chiu d tránh
tiêp x11c gân.
- Các khu v1rc d tip ctn ben ngoài phái duçc râo chin an toàn.
6. Quy djnh dôi vói du khách
- Du khách phái duçic xét nghim SARS-CoV-2 bng phrnng pháp RT-PCR
có kêt qua am tinh trong vông 24 gi truc khi den khách san; phái dugc tiêm dü
02 lieu väc xin, thai gian dã tiêm lieu cuôi cñng phâi duc It nhât 14 ngày nhung
không qua 12 tháng truóc khi vào lam vic.
- Môi khách phái diiçc kim tra PCR djnh k' khi hru trñ tai khách san nhu
sau:
+ Di vôi khách i 01 tun: kim tra PCR vào ngây thir du; ngày thu 6.
+ DM vâi khách ô 02 tun: kim tra PCR vào ngày thu du, ngày thir 6, ngày
thir 13
- Khi ô khách san khOng duçc di ra khói khuôn viên khách san; thirc hin
nghiêm tüc các quy djnh phông chông djch cüa khách san và dja phirnng; không
ghép khách cüa các nhóm khác vâo luu trü chung phOng. Phãi dt phông và dt c9c
truuc cho khách san.
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PHU LUC 7
HIJONG DAN PHONG, CHONG D!CH COVID19 TREN CONG TRUNG XAY DUNG
em theo Cong van s 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/202 1 cza UBND tin/i)
1. PHAM VI, DO! TUNG AP DUNG
Li. Phamvi
Ap diing cho các cong trInh xay drng ti các khu vrc, dja phung dang thrc
hin các bin pháp phông, chông dtch COVID- 19, giãn cách xã hi theo Chi thj so
1 5/CT-TTg, Chi thj so 1 6/CT-TTg duqc các c quan có thâm quyên cho phép to
chrc thi cOng xây dung. Dôi vói các cOng trInh xây drng con lai, khuyên khich các
chü the tham gia hott dng xây drng cOng trInh nghiên cliru và tham kháo áp dçing
phü hçp v1i diêu kin c11 the cüa cOng trInh.
1.2. Dôi ttrqng áp duing
(1)Chñ du tu, chü quàn l, sir diing cong trInh (sau day gi là chü du tu);
(2) Các nhà thu tham gia hoit dng xây dirng trên cOng tri.thng: khão sat,
thiêt kê, giárn sat thi cong xây drng, thi cong xây dçrng, kiêm djnh, cung img vt tu,
vat lieu, thiêt bi...; dcm v cung cap djch vi,i an uông, 4n chuyên, v sinh và các
djch vii khác cho nguYi lao dng i cOng trithng;
(3) Ngui lao dng: Ngui lam vic trên cOng tru1ng thuc thm quyn quân
l cüa các to chirc nêu tai các diem 1 và 2 Muc nay.
2. cAc QUY DINH PIIONG, CHONG D!CH COVID-19 TREN CONG
TRU'NG XAY DI4G
2.1 Yen cãu chung
To chrc, cá nhân quy djnh tii Mic 3.2 Hithng dn nay phãi tuân thu dy dñ
các quy dinh cüa ChInh phü, Thu turng ChInh phü, Ban chi dio Quôc gia phOng,
chông dich COVID-19, hithng dn cüa B Y tê, các b, ngành có lien quan và
chInh quyên dja phrnmg ye phông, chông djch COVID-19 (sau day gçi là phOng,
chông djch) dê to chüc hot dng thi cOng xây dirng dam bâo an toàn; chju trách
nhim thirc hin các bin pháp phông, chông djch trisic pháp li4t dôi vói nhim vi
duqc phân cOng.
2.2. Trách nhiêm cüa chü dâu tir
(1) Thành 1p Ban chi dio phOng, chng djch COVID-19 (sau day gi là Ban
chi dao) tren cOng trung, gOm: Di din chü dâu tu, tu van giám sat; chi huy
tru&ng, giám sat an toàn cüa các nba thâu, ngu?ii lam cong tác y tê ... (thành viên);
phân cOng cii the nhim viii cho mOi thành viên Ban chi dto và cOng khai thông tin
lien lac cüa các thành viên. Ban chi dao có trách nhiêm sau:
a) D.0 mi chi do trin khai thirc hin dy du, kjp thi các yêu câu cüa c
quan có thm quyn tui dja phrnmg lien quan dn cOng tác phông, chOng djch;
b) Diu pMi chung và

th chuc trin khai cOng tác phOng, chng dch trên
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rrnmg; chun bj sn sang phuang an, kjch bàn xà 1 các tInh hung trong
hçp cong truông bj phong tóa, cách ly;
c) Phê duyt K hoch phông, chng djch COVID-19 (sau day gi là "Ks
h") cho cong tri.thng do nhà thâu thi cong xây dirng lap;
d) Ban hành các quy djnh, hithng dn v phông, cMng djch trên cong truông,
quy djnh ye xà l vi phtm; thirc hin kiêm tra, xü l vi phm nêu các to chüc, cá
nhân tham gia ho.t dng thi cong xây dirng trén cong tru?mg không tuân thu "Kê
hoach" và trách nhiêm duc giao neu tui các Miic 4.3, Miic 4.4 Hu&ng dan nay;
d) Thi& l.p kênh lien lc vi Trung tam Kirn soát bnh tWY th dir phông
cap tinh hotc thông qua diing day nóng cña SO Y tê hoc B Y tê theo quy djnh
cüa dja phung dê duçc hi.rOng dan, phôi hgp và h tr triên khai cOng tác phông,
chông djch cho cong truOng.
(2) Dinh kS', dot xut giám sat và kim tra, dánh giá vic thirc hin phông,
chông dich theo "Kê hoch" doi vOi tat ca cac nha thâu trên cOng truOng và yêu câu
các nhà thâu có phucing an dê khäc phiic các ton tti (nêu co).
2.3. Trách nhiêm cüa các nhà thâu
(1) Thành l.p T cOng tác phii trách phông, cMng djch COVID-19 (TO cOng
tác) phü hçp vOi quy mô, dtc diem, nhim v1i thi cong trên cong trumg ('góm Chi
huy tnthng, ngwài phy trách cong tác an toàn, mót sO can ho k9 thuát, ngu'O'i lam
cOng tác y tê...), phân cong nhim vi cii the cho thành viên To cOng tác và cOng
khai sO din thoai dê lien 1c; phôi hçip vOi Ban chi do de thirc hin nhim vii
phông, chông djch;
(2) Ti chiirc dánh giá nguy cc lay nhim djch COVID-19 trên cOng truOng
truOc khi thi cOng âê l.p "Ke hoach" theo ni dung tti Miic 4.5 và trInh Ban chi
dao phe duyt "Ké hoch";
(3)Dãm báo và duy trI các diu kin an toàn d thi cOng trên cOng trirOng
theo các quy djnh tti Mic 4.6;
(4)Trin khai thirc hin các quy djnh, huOng dn ye phông, chng djch trén
côngtru?mg; phô biên, tuyen truyên, tp huân cho ngu&i lao dng thuc thâm
quyên quãn 1 các quy djnh ye phOng, chông djch theo hithng dan cüa dja phuo'ng,
cüa ngành y te và cüa Ban chi dao; xi:r 1 vi phm neu các tp the, cá nhân thuc
thâm quyên quãn 1 khOng tuân thu quy djnh;
(5)Cp nhtt và cung cp thông tin kjp thOi v các dja dim, khu wc có djch
bnh COVID-19 hoc dang bj cách ly dê thOng báo cho nguOi lao dng thuc thâm
quyên quãn 1 biêt và chü dng phông tránh;
(6) Dam bâo an toàn, suc khOe và diu kin sinh hoit ti thiu cho nguOi lao
dOng trong truOng hqp cOng tnrOng bj phong tOa, each ly dài ngày (khi phát hin có
ca nhim COVID-19);
(7) Phêi hçp vOi Co sO y t dü näng lrc d t chüc xét nghim vi nut SARSCoV-2 cho nguOi lao dng thuc tham quyen quãn 1 theo quy djnh ye phông,
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chi ti& nêu tai dim 6 Miic 4.5 Hithng dn nay;
ü dông lien h vôi Cci si y t dja phiio'ng d só'm tiêm vc xin phông
cho ngu?i lao dng thuc thâm quyên quân l;
(9,) Han ch các hoat dng tp trung dông ngui theo quy djnh, giãm mt d
ngthi lao dng tai các vj tn lam vic. Tang cuô'ng ing diing cong ngh thông tin de
lam viêc truc tuyên khi thuc hiên cac Cong viêc nôi nghiêp trong hoat dOng thi cOng
xây dirng (vi dy: to chiIc cu(5c hop; kiêm tra/diêu chinh thiét kê; l2p ban vê thi
cOng, biên pháp thi cOng, ho so' quán lj chat lu'çrng cong trInh và các logi cOng vic
phut hop khác);
(10) Tuân thu các quy djnh v dam bão an toàn, v sinh lao dng, phông
chông cháy no và v sinh môi trithng;
(11)Djnh kS', dt xut giám sat, kim tra ià dánh giá vic thirc hin phông,
chông dich cña ngui lao dng thuc thâm quyên quãn 1 dê có phuung an khäc
phuc các ton tai (neu co) hoc diêu chinh "Kê hoach" phông, chông djch cho phñ
hçp.
2.4. Trách nhim cüa Ngtrô'i lao dng
(1) Tuân thñ các quy djnh, bin pháp phông, chng djch trên cOng triRing, nai
luu trü tap trung (neu co); sü diing day dü phucmg tin bão v cá nhân, các thiêt bj,
ding c11 y te dã duçyc cap phát trên cong truô'ng; thirc hin nghiêm tüc nguyen täc
5K (Khdu trang, Khai báo y tê, KhOng ty t4p, Khoáng cách, KIu'r trImg); thirc hin
các bin pháp dam bâo sirc khóe, v sinh Ca nhân theo khuyên cáo cüa Bô Y tê;
(2)KhOng duçc giu các biu hiên nghi thim COVID-19 (met mOi, sot>
38°C, ho, dau rat hQng, khó thó, giám hoic mat vj giác hoic khu giác ...) cña ban
than, ngi.thi xung quanh; nêu phát hin phái thông báo ngay vi To cOng tác trên
cong tri.thng, noi cu trü tp trung dê có phucing an xi:r trI kjp thai;
(3)Chi duçc phép lam vic trên cOng tru?mg khi dam báo các diu kin:
a)Trong tInh trng sirckhôe t&; không có-biu-hin nghi nhim COVID- 19
nhu dã neu tai diem 2 Miic nay, không thuc dôi tugng each ly y té theo quy djnh
cña Ban chi dao Quôc gia phông, chông djch COViiD-19;
b) Thirc hin khai báo y t, k khai dy dü thông tin và dã tuân thu thirc hin
các quy djnh có lien quan cüa Huóng dn nay.
2.5. Ni dung cüa Kê hoich phông, chông djch COVID-19
Ni dung "K hoach" theo hisàng dn cüa Quyt djnh so 2194/QD- BCDQG
ngày 27/5/2020, bao gôm:
(1) Danh mic các cOng vic cn trin khai kern theo ngithi thirc hin, thii
gian th?c hin; nguii giárn sat, kiêrn tra và chap thun.
(2)Xác djnh vj tn, khu v1rc có nguy co truyn nhim djch trên cOng trithng
và bin pháp giâm thieu nguy cci vâ chông lay nhiêm tuo'ng üng.
(3)Phucmg an vn chuyn và bin pháp kim soát dam bão an toàn phông,
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di vói cong tác vn chuyn, cung cp nhiên 1iu, vt tu, vt lieu xay
jch vii khác phiic vi thi cong và sinh hot cüa nguYi lao dng trén cOng
4)Phuang an vn chuyn ngithi, mô hInh to chirc thi cOng tti cOng trithng,
cu the nhu sau:
a) Phuo'ng an 03 tti ch (thi cOng ti ch - an ti ch - nghi tti ch) theo
phrnmg an giãn cách, chia ca kIp dam bão an toàn; darn bào diêu kin ye noi luu tilt
tp trung theo quy djnh tti Miic VII cña Hiing dan kern theo Quyêt djnh so
2787/QD-BYT ngày 05/6/2021;
b) Phi.ro'ng an vn chuyn ngithi lao dng tü nai a ttp trung dn noi lam vic
vOi phucing châm "1 cung duông, 2 diem den" theo Quyêt djnh so 2787/QD-BYT
ngày 05/6/2021;
c) Các phuang an con lti (nu không áp diing 02 phixo'ng an trên): Ngu?ñ lao
dng phãi có xác nhn kêt qua am tInh vai vi rut SARS-CoV-2 (xét nghirn nhanh
kháng nguyen hoc bang phuang pháp RT-PCR) trong thai gian 72 gia phñ hp vai
yêu câu cüa chInh quyên dja phuang truóc khi vào lam vic;
d) Các phuong an, mO hInh t chüc thi cOng khác dam bão an toàn và ducic
chInh quyên dja phuang chap thutn.
(5) Phucmg an xà trI và b trI khu virc d cách ly tim thai di vai trumg hçTp
ngithi lao dng có biêu hin nghi nhirn COVID-19 hoc là ngithi tiêp xüc gân (Fl,
F2) vai ca bnh bj nhirn COVID- 19 (FO) duqc phát hin trên cOng trtr&ng theo quy
djnh tti Miic VI, VII Hithng dn cña Quyêt djnh sO 2194/QD- BCDQG ngày
27/5/2020.
(6) Phuong an t chirc xét nghim vi rut SARS-CoV-2 cho nguai lao dng
thuc thâm quyên quail i theo quy djnh ye phOng chông djch:
a)Truôc khi thirc hin theo phucmg an "3 ti ch" hoc phuang an "1 cung
"du&ng 2 diem den" thl tat cà nguai lao dng trên cong tru&ng phai có két qua xét
nghim am tInh vai vi riit SARS-CoV-2 (Test nhanhlRT-PCR) dugc thirc hin theo
quy djnh cüa ngành y tê.
b)Trong qua trInh thi cOng xây dirng, nguai sr ding lao dng phãi t chirc
xét nghim sang 19c, luân phiên bang xét nghim nhanh kháng nguyen hoc xét
nghiêm vi rat SARS-CoV-2 bang phuGng phap RT-PCR mâu gop, tan suât tü 5- 7
ngày/lân cho tOi thiêu 20% nguai lao dng ti cOng trithng ('hru j các dói tu'Q'ng có
nguy co' cao: báo ye, to trzcOi'zg tO san xuát, quán lj kho, giao nhn vt tu' thiêt bj,
giám sat xáy dng, giám sat an toàn, chi huy tru'O'ng, chi huy phó, quán lj dy' an).
Neu ket qua xét nghirn duong tinh, thI to chüc thirc hin cách ly và xét nghim
RT-PCR mâu don dé khäng djnh và thirc hin Phiso'ng an xir trI nhu dã neu tai diem
5 cUa Mic 4.5 Huang dan nay.
(7) Phuong an dam bào an toàn, sac khôe và diu kin sinh hot tôi thiu
cho ngi.rai lao dng trong tru&ng hçp cOng trumg bj phong tOa, cach ly dài ngày
(khi phat hin có ca nhiem COVID-19).
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) Các ni dung cn thi& khác phü hçp vói diu kin thirc t cña nhà thu và
riéng cüa cong trithng.
6. Diu kin an toàn it thi cong xãy dtrng
(1)Pháidám bão nguy ci lay nhimCOVID-19 tti côngtrurng duçc dánh
giá & müc thâp tr& xuông theo humg dan tL Quyêt djnh sO 2194/QD-BCDQG
ngày 27/5/2020 cüa Ban chi dto quôc gia phông, chông djch COVID- 19;
(2) Phãi t chüc do kim tra than nhit, khai báo y té, kim soát deo khâu
trang cho tat ca ngithi lao ding ralvào cong tru&ng; không cho phép ngithi không
có nhim v11 VaO Cong truông;
(3)Phâi b trI khu virc riêng di vói ngu&i dn lam vic, giao djch tii cong
tru&ng và quân l chat chë so luçmg, thông tin ni ci! triii, so din thoti dê theo dOi;
bat buc thirc hin 5K dê phông, chông djch;
(4)Ngu&i lao dng trên cong tri.r&ng phâi dam báo các diu kin, quy dnh
nêu tti Miic 4.4 Hithng dan nay vá phãi duçic trang bj day dü phucmg tin báo v Ca
nhân theo quy djnh;
(5) Phâi có bin pháp t chrc thi cong hcp l d dam báo khoâng each, giãn
cách theo quy djnh; htn chê tôi da vic tiêp xñc gân. Trong tru&ng hçip bat khâ
kháng, do dc thñ cOng vic bat buc phãi tiêp xüc gân dithi 2m hoc có nguy co
lay nhim thI ngu&i lao dng phãi duqc trang b và s& diing kInh (loti ôm sat mitt)
hotc chiip mt n;
(6) Phãi có bin pháp k thut d dam bão thông gió khi lam vic trong nhà,
trong các khOnggian kin (vi dii: phông kin, tang ngâm...);
(7) Phãi niêm yt cOng khai thông tin lien lc (ten, s din thoti) cüa Ban chI
do trén cong tru&ng;
(8)Các t ch&c, cá nhân cung cp vt tu, vt lieu, thit bj, djch vi,i cho cOng
tnr&ng phâi có cam ket dam bão thirc hin các quy djnh ye phông, chông djch v&i
dja phuang khi ralvào cOng tnr&ng;
(9) Bô phn y t trên Cong trii&ng phái duçic trang bj dü các trang thit bj,
d%lng ct y tê can thiêt dê phOng, chOng djch: nhix nhit d kê, khâu trang y tê; Xà
phông, nis&c rfra tay, dung djch sat khuân tay (chüa It nhât 60% con), thuôc thông
thu&ng... và có phông/khu virc riêng de x1r trI khi phát hin ngithi có biéu hin nghi
nhiêm COVID-19 theo hithng dan cüa ngành y tê;
(10)Di v&i các khu virc phiic vii an, ung, ch &/nghi cho ngu&i lao dng:
a)Phâi b tn nithc ung, khu v1rc an ca, khu v sinh, nghi tm (nu có) dáp
üng duçcc nhu câu can thiêt cüa ngtthi lao dng, dam bâo an toàn v sinh thirc phâm
và dáp üng các yêu câu ye phông, chOng djch;
b)Trong trueing hçip, có t chirc km tri1 t.p trung cho ngir&i lao dng thl nci
luu trñ tp trung phái dam bão theo quy djnh ti Miic VII cña Hithng dan kern theo
Quyêt dijnh sO 2787/QD-BYT ngay 05/6/2021.
(11) Nu t chüc dua don ngu&i lao dng bang phucing tin 0 to phâi dam
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uy djnh v s krgng ngithi trên Xe, thông gió, do kim tra than nhit cho
dng, rira tay sat khuân, quân 1 danh sách, v sinh khCr khuân trén xe và
dinh khác;
V sinh môi tru?ng, khr khun hang ngày tii ncii lam vic theo quy djnh ti
muc V cüa Hung dn kern theo Quyêt djnh 21 94/QD-BCDQG ngày 27/5/2020 và
Phii liic 3 Quyet djnh 3638/QD-BYT ngày 3077/2021 cña B Y tê.

V LUC 8: HIXONG DAN PHONG, CHONG DICH COVID-19
theo Cong van s 1341 7/UBND- VP ngày 22/9/202] cia UBND t1nh)
DUNG

Phông, chng
djch tti H gia
dInh

2

Phông, chng
djch tai Khu
chung cii

Phông, chng
djch tai Co sâ
kinh doanh
djch vu
ung phiic \1
tai ch

Phông, chng
djch tii Trung
tam thuong
mai, siêu thj,
cho du m&,
cho dan sinh

VAN BÀN
HUN4 DAN
Quyt djnh s
2203/QDBCDQG ngày
27/5/2020
Quyt djnh s
3888/QD-BYT
ngày 08/9/2020
Quyêt djnh s
2234/QDBCDQG ngày
29/5/2020
Quyt dljnh s
3888/QD-BYT
ngày 08/9/2020

Quyêt dith so
3888/QD-BYT
ngày 0 8/9/2020

Quyt djnh s
2225/QDBCDQG ngày
28/5/2020

Quyt djnh s
3888/QD-BYT
ngày 0 8/9/2020
Cong van s
4728/BCTTTTN ngày
05/8/202 1

DONy!
TRICH YEU
BAN HANH
Ban Chi dao V/v ban hành Hung dn
phông, chông và dánh giá
Quc gia
phông, chông nguy co lay nhiêm djch
COVID-19 COVID-9 tai h gia dInh
V/c ban hành sé tay "Huàng
dn phông, chông djch
COVID-19 ti cong dông
Bô Y t
trong tr1ng thai bInh thrn'yng
mdci"
Ban Chi dio V/v ban hành Hithng dn
Quoc gia
phông, chông và dánh giá
phông, chông nguy Co lay nhiêm djch
COVID-19 COVID-9 ti khu chung cu
V/v ban hành so tay "Huó'ng
dn phông, chong djch
BYt
COVID-19 tii cong dông
trong trng thai bInh thrnmg
mâi"

BYt

V/v ban hành so tay "Hithng
dn phông, chông djch
COVID-19 ti cong dông
trong trng thai bInh thuô'ng
mâi"

V/v ban hành "HuO'ng dn
Ban Chi dao phông, chng và dánh giá
Quc gia
nguy co lay nhim djch
phông, chông COVID.-19 ti trung tam
COVID-19 thuong mai, siêu thi, chç, nhà
hang"
V,'v ban hành s tay "Huing
dn phông, chng djch
COVID-19 ti cong diông
Bô Y t
trong tring thai bInh thumg
mói"
V/v hthng dn b trI da dim
Bô Cong
tm th?ii và m 1ti ch sau
thai gian tm dóng cira dê báo
Thuong
dam phông, chng djch

2
c

•

4i

I

/
hông, chng
dich trong vn
chuyn hang
hóa

6

Phông, chng
dich tai các Co
quan, khu cong
nghip, flha
may, xi nghip

7

Phông,chng
djch trong tO
chiirc 1 tang

8

Phông, chng
dich COVID19 trên cong
trueing xây
dirng

V/v ban hành hiscng dan tim
thi v t chirc giao thông,
Quyt djnh s
1570/QDB Giao thông kim soát djch dôi vii hoat
dng vn tái bng xe ô to
BGTVT ngày
4n tái
24/8/2021
trong thñ gian phông, chng
dich COVID-19
V/v huó'ng dn phông, chng
Cong van sO
djch COVID-19 trong vn
Bô Y t
898/BYT-MT
chuyên hang hóa
ngày 07/2/202 1
V/v ban hành "Hu&ng dn
Ban Chi dto phông, chng và dánh giá
Quyt djnh s
nguy Co lay nhiêm djch
2194/QDQuôc gia
BCDQG ngày
phông chông COVID-19 tii noi lam vic
27/5/2020
COVID-19 và k tüc xá cho nguñ lao
dng"
V/v ban hành so tay "Hiiéing
Quyt djnh s
dn phông, chông dch
COVID-19 tai cong dng
3888/QD-BYT
BYt
ngày 08/9/2020
trong trtng thai bInh thi.thng
mói"
V/v ban hành "Huàng dn
các phuong an phông, chng
Quyt djnh s
djch khi có trithng hcip mc
Bô Y te
2787/QD-BYT
COVID-19 tai các co s san
ngày 05/6/202 1
xut, kinh doanh, khu cOng
nghip
V/v hrnng dn phông, cMng
Cong van s
dich COVID-19 tai các cc
6666/BYT-MT
Bô Y t
quan, don vj
ngày 16/8/2021
Ban Chi dto
Quyt dijnh s
V/v ban hành Huàng dn
2232/QDQuc gia
phông, chông djch COVIDphông, chOng
BCDQG ngày
19 tti l tang
COVID-19
29/5/2020
V/v ban hành Hithng dn xi:r
Ban Chi dto
Quyêt djnh so
1 thi hài ngithi tU vong do
2233/QDQuc gia
mac bnh viêm &thng ho hp
BCDQG ngày
phông, chông
cp do vi rat SARS-CoV-2 tai
COVID-19 cong dng
29/5/2020
Van ban s
3373/BXD-GD
ngày 23/8/2021

B Xây dirng

V/v tang cu&ng phông, chng
djch COVID-19 trên cong
tru&ng xây dirng

