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V/v HirOng dn tm thM cong tác
di d?yi, so'tán dan 1rng phó v9i thiên tai
trong bôi cânh djch bnh Covid- 19

KInh gi.:ri:
- Các phông, ban ngành, doàn th cp huyn;
- Ban Chi huy Quân sr huyn;
- Cong an huyn;
- Các Don Biên phông trên dja bàn huyn;
- Uy ban nhân dan các xã, thj trân.
Thirc hin Cong van so 4732/UBND-NN ngày 06/10/202 1 cüa Uy ban nhân
dan tinh Quãng Trj v vic huOng dn Cong tác di dO'i, so tan dan mg phó vó thiên tai
trong bôi cânh djch bnh Covid-19 din bin phCrc tp và Cong van s 245/BCH-VP
ngày 07/10/202 1 cüa Van phông Ban Chi huy Phông chng tiên tai và TKCN tinh v
vic hrnng dn ttm thñ Cong tác di di, so tan dan 1rng phó vói thiên tai trong bi
cánh djch bnh Covid- 19 (sao gi kèm),
D chü dng img phó vi các tInh hung thiên tai có th xày ra trong bi
cãnh dch bnh Covid-19 dang din bin h& sirc phüc tap, dc bit là vic so tan dan
tp trung dam báo an toàn phOng chng thiên tai, djch bnh; Uy ban nhân dan huyn
yeu câu CáC co quan, don vj lien quan và các dja phtrang nghiên ciru, trin khai thrc
hin Co hiu qua CáC ni dung huOng dn cüa UBND tinh, Van phàng BCH
PCTT&TKCN tinh.
Yêu Câu CáC CO quan, don vj lien quan và các dla phuong nghiêm tüc thirc
hin./.
Noi nhçmn:
- Nhu trén;
- BCH PCTT&TKCN tinh (b/c);
- Thu'Ong trirc Huyn üy (b/c);
- ThirOng trirc HDND huyn (b/c);
- CT, các PCT UBND huyn;
- BCD PhOng chong djch Covid-19 huyn;
- Chánh, PVP;
- Phông NN&PTNT;
- Lt.ru: VT1
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Dc 1p - Tir do - H3nh phüc

G DAN TiM THYI
Cong tác d dô:i, so• tan dur.( ig phO vOl thiên tai trong bi cãnh djch bnh
C'id-I9 din.bi1i.: hfrc tp trén dja bàn tinh Quãng Tr
(Kern theo cong
ngày 07/10/2021 cia Ban Chi huy PCTT vâ TKCN tinh)

I. V t chfrc di dô'i, so' tan nglr&i dan và kim tra các diem tránh trü an
toàn phông, chông thiên tai, djch bnh Covid-19
(Xem phy lyc dInh kern theo)
II. Triên khai các phtro'ng an frng phO thiên tai trong bi cãnh djch bnh
Covid-19 din biên phfrc tp
D trin khai thirc hin các phixong an irng phO thiên tai trong bi cãnh djch
bnh Covid-19 din biên phrc tap, dê nghj các don vj, dja phuong thirc hin trit
dê, có hiu qua mt sO ni dung sau:
- Chü dng phOng chng thiên tai trong bi cãnh djch bnh, dam bão thirc
hin tOt hai miic tiêu: Giãm thiêu thit hi do thiên tai va dam bão phOng chông
djch trong qua trInh triên khai các hott dng phOng, chông thiên tai, dc bit tai
vUng có djch bnh và vUng nguy co' djch.
- Kim trà, rà soát phuang an rng phó thiên tai theo cp d i-ui ro dâ ban
hành dê xác djnh so lucmg ngi.thi dan can so' tan theo tlrng loai hInh thiên tai, b trI
dja diem so tan dam báo an toàn phông tránh thiên tai và phông djch.
- Dam bão an toàn phOng djch trong qua trInh so tan dan và t?i các dim so
tan tp trung: Th?c hin trit dê phuong châm: 4 ti chô + 5K ("Thong dip 5K:
Kháu trang - Kht khuán - Khoáng cách - Không ty tp Khai báo y té" cia Bç5 Y
tê). Ngoai ra, 1rng vri các kjch ban cii the, áp diving mt so bin pháp y te sau:
1, Phtrong an so' tan dan trong tru*ng hçrp dja phu'o'ng không có djch
Covid-19
a) TruOc thiên tai:
- Phat t khai y t dn các Ca nhân, h gia dInh thuc d6i tucYng so tan khi
xãy ra thiên tai, huOng dan chü dng khai báo y te (hoc khai báo qua din thoai
thông minh).
b) Khi thirc hin so tan tai dja dim tp trung:
- Thu lai t khai y tê tai các khu so tan tp trung (hoc quét ma QR) d kim
soát, truy vet khi CO djch bnh.
- Kim tra than nhit di vOl nguOl dn so tan tp trung; tru?Yng hcip than
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nhit eao bt thung hoc có biu hin nghi ng djch bnh (s&, ho, dau rat hçng
.) cAn each ly riêng dê theo dOi, tránh lay lan tai khu so tan (phãi Co phuong an
chuân bj khu each ly riêng).
c) Sau thiên tai:
- Di chuyn ngixi dan r khu so tan trrnc, khu each ly tam thai sau (nu co).
Mci ngui dan dêu phãi thrçc kim tra than nhit truóc khi thi khu so tan, khu
each ly tam thô'i và np 1aj nhat k sure khOe cho Co quan y të.
- Di v9i trumg hcip nghi ng djch bnh (s&, ho, dau rat hong ...): Thrc
hin xét nghim sang ice bang test nhanh Covid-19, có kêt qua am tInh (-) vOi
Covid-19 mài duçc rO'i khOi khu each ly.
- Sau khi ngthñ dan v nhà, Co quan y th cAn tip tiie quãn l, giám sat các
tru?ing hçip nghi ng có lien quan den Covid-19 theo quy djnh.
2. Phiro'ng an so' tan dan trong trtrô'ng hqp dla phtro'ng Clang thrc hin
Chi thi 15/CT-TTg, Chi thj 16/CT-TTg cUa Thu turng ChInh phü
a) Truàc thiên tai:
- Phát ti khai y t dn các cá nhan, h gia dInh thuc di tuçrng so tan truc
khi xãy ra thiên tai; huàng dn chU dng khai báo y tê (hotc khai báo qua din
thoai thông minh) eho nguri dan không thuc các dôi tuclng nghi ng;
- T chute xét nghim sang lc bAng test nhanh Covid-19 di vOi nhóm dan
cu thuc din phãi so tan, nhäm phát hin sam dôi tuclng bj nhiêm djch bnh
(throng tInh vOi Covid- 19 qua test nhanh) de co giãi pháp cách ly riêng; to churc
theo dOi y tê, tránh lay lan tti khu so tan tp trung;
- Râ soát, thng kê S6 luçmg ngui dan thuc din phãi so tan thuOc d6i
tuçYng F2 Clang each ly tai nhã de bô trI khu cách ly riéng;
- Xác djnh s6 lucing can bO lam cOng tác PCTT, hrc krçng xung kIch co Sâ
d tiêm dU 02 mUi vacxin de xây dmg phuong an chi huy, lam nhim vii trrc tiêp
tai hin truang, phuong an h trçY so tan nguai dan Clang thirc hin each ly tai nhà
(F2).
b) Khi thirc hin so tan tai dja dim tp trung:
- D6i vai nguai dan khong thuc din F2:
+ Thu 1a t khai y t tai cac khu so tan t.p trung (hoc quét ma QR) d kim
soát, truy vet khi cO djch bnh xãy ra; kiêm tra than nhit dOi vói nguai den so tan
tp trung, truang h?p than nhit cao bat thuang hoac có biêu hin nghi nga djch
bnh (sot, ho, dau rat hçng ...) can each ly riêng d theo dOi, tránh lay lan tai khu
so tan.
+ Trong thai gian so tan tp trung: truang hcip kt qua test nhanh eon hiu
hre thI khOng xét nghim tai noi so tan; truông hçtp kêt qua test nhanh hêt hiu lire
(thai gian so tan> 3 ngày), to chüc xét nghim sang lc bang test nhanh Covid-19
nhäm phat hin sóm dôi tuctng cO nguy co djch bnh (duong tInh vOi Covid-19 qua
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test nhanh) d có giãi pháp cãch ly riêng; theo dOi y t& hn ch lay Ian do phát sinh
bnh trong khu so tan tp trung.
- DM vOi ngu?ri dan thuc din F2:
± Cách ly tp trung vào khu vrc tách bit vri khu sor tan tp trung; b6 trI can
b Y tê kiëm tra, theo dOi sirc khOe theo quy djnh.
c) Sau thiên tai:
- Di chuyn (v nhà) di vâi ngu?ri dan ô khu so tan truâc, khu each ly tm
thxi sau;
- Tnr?yng hcrp kt qua test nhanh cOn hiu lirc, t chirc dua nguri dan r?ri khu
so tan tp trung ye nhà, thirc hin các bin pháp dam bão an toàn djch bnh theo
quy djnh;
- Tnthng hcrp kt qua test nhanh ht hiu hrc thi th chirc xét nghim sang 19e
bang test nhanh Covid-19 vri tat ca ngui dan dä duçc dua dn so tan, nhm phát
hin sam dôi tuçlng nghi ngr djch bnh (throng tInh vâi Covid-19 qua test nhanh)
dê có giãi pháp each ly riêng, theo dOi y tê, tránh lay lan truOc khi thra ngu1i dan
ye nhà.
- Di vOi các trueing hcrp là F2: lirc !uçing Y t& xung kIch phOng, chng
thiên tai h trcr thi khu each ly muon hon sau khi ngui dan da thi khOi hêt a khu
so tan tp trung và sau khi Fl da duçc khang djnh am tInh (-) qua kêt qua xét
nghim; không Co khã näng lay lan thI giãi phong each ly F2.
- Sau khi nguai dan v nba, co quan y th cAn tip tiic quãn l, giam sat các
truang hçp nghi ngr Co lien quan den Covid-19 theo quy djnh.
3. Phung an dam bão an toàn phông tránh, üng phó thiên tai và phông
dch Covid-19 cho các thuyên viên ngoui tinh vào tru an ti các khu neo du
a) Truàc thiên tai:
- UBND CáC huyn Vinh Linh, Gio Linh, Triu Phong, Hãi Lang chi do
kim tra rà soát CáC phuong tin và thng so ngui lao dng ngoi tinh dang neo du
tránh trU trên dja bàn; phát t khai y tê, hixâng dan chü dng khai báo y tê (hotc
khai báo truac qua din thoi thông minh), kiêm tra than nhit; cách ly t?m thai
nguai nghi/co biêu hin, triu chirng nhim bnh.
- T chüc xét nghim sang 19c bAng test nhanh Covid-19 di vói tht ca các
thuyn viên nhàm phát hin sam dôi tl.rçing nghi nga djch bnh (throng tInh vai
Covid-19 qua test nhanh) dê có giãi phap each ly riêng, theo dOi y tê, tránh lay Ian
djch bnh.
- Kim tra ljch trinh dánh bat hãi san d truy v& và trin khai các bin pháp
phOng chông djch theo quy djnh.
b) Khi thi,rc hin so tan tai dja dim tp trung::
- Bé trI khu tan tp trung cho cac thuyén yiên ngoui tinh;
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- Thu 1i t? khai y th tai các khu so tan tp trung (hoc quét m QR) d kim
soát, truy vet khi có djch bnh. Kiêm tra than nhit dôi vi ngrôi den so tan tp
trung; tru?mg hçip than nhit cao bat thung hoc CO biêu hin nghi ngô' djch bnh
(sot, ho, dau rat hong ..) can each ly riêng dê theo dOi, tránh lay lan ti khu so tan.
- Trong thii gian so tan tp trung: trtr&ng hçip kt qua test nhanh cOn hiu
hrc thI không xét nghim ti noi so tan; kêt qua test nhanh hêt hiu lirc (thii gian
so tan> 3 ngày), to ehirc xét nghim sang 19c bang test nhanh Covid-19 nhäm phát
hin s6m dôi tucmg nghi ng? djch bnh (duong tInh vâi Covid-19 qua test nhanh)
dê cO giãi pháp each ly riêng, theo dOi y tê, hn chê lay lan do phat sinh bnh trong
khu sotán tp trung.
c) Sau thiên tai:
- Di chuyn thuyn viên a khu so tan truâc, khu cách ly ttm thai sau nu
co).
- Trung hcp kt qua test nhanh cOn hiu !11c, các thuyn viên ducc trâ lti
hot dng dánh bat.
- Trung h?p kt qua test nhanh ht hiu lirc, th chUc xét nghim sang 19c
bang test nhanh Covid-19 dôi vOi tat ca các thuyên viên nhàm phát hin sam d,i
tucYng nghi ngi djch bnh (duong tInh vai Covid-19 qua test nhanh) d có giãi
pháp each ly riêng, theo dOi y tê, hn chê lay lan do phát sinh bnh truac khi dua
thuyën viên tth lti hot dng dánh bat.
III. Hoit dng cüa Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh, Van phOng
thiring trurc Ban chi huy PCTT và TKCN
1. Di vói thành viên Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh
Viêc di lai chi dao, diu hành Cong tác üngphó, phOng, chng thiên tai ti
các dja phi.rong thirc hin theo dting quy djnh cüa cap có thâm quyên.
2. Di v&i Van phông thtr&ng trrc Ban chi huy PCTT Va TKCN tinh
(Van phông Ban Chi huy)
Là co quan tham muu trirc tip cho Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh trong
cong tác chi dao, diêu hành ing phó thiên tai; VI vy, dê chü dng, dam bão xuyên
suôt trong cOng tác thuO'ng trrc, tham miju chi dio, diêu hành cong tác phOng,
chông thién tai và tIm kiëm ciru nn trën dja bàn tinh, Van phOng Ban Chi buy
triên khai áp ding phuong an xir l vOi các tinh huong sau:
2.1. Tri.r?Yng hçip 100% CBCC, VC và ngi.rai lao dng cüa Van phOng Ban
chi buy thuc dôi tuçmg F2 hoac mt so can b chü chôt (lanh dto, twang cãc
phOng, chuyên viên thirc hin cOng tác PCTT) thuc dOi tuclng F2 (theo quy djnh
phãi cách ly ti nba): Sir ding tri sâ Trung tam PhOng tránh và giãm nh thiên tai,
dja chi du&ng Din Biên PhU, hoc tnl sâ Chi CiC Thüy lçi, sO 182 HUng Vuong
d thrc hin each ly tai chô; thrc hin theo phuong an"3 41 chô" dê dam bão thirc
hin nhim V11 duqc giao. TruOng hçp có Ca nhan dê xuât khOng thirc hin theo
phuong an nêu trên thl thrc hin bin phap phOng chong djch theo quy djnh (Dä có
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kin thng nht cUa Sâ Y t, cc quan thung trirc Ban chi dao phOng, chng djch
Covid-19 tinh).
2.2. Trtxng hçip 100% CBCC, VC và ngi.thi lao dng thuc di tisng Fl
hotc mt so can b chU chôt (1nh dao, twang các phông, chuyên viên thrc hin
cong tác PCTT) thuc dôi tucmg Fl (theo quy djnh phãi each ly tp trung): Thy
theo tInh hInh thirc tê, Ban chi huy PhOng, chong thiên tai và TKCN tinh së báo
cáo và dé xuât UBND tinh phucing an lira ch9n 1 trong 2 dja diem: tri sâ Chi clic
Thüy lçii, so 182 Hung Vi.rong hoc Trung tam phông tránh và giám nbc thiên tai,
dixô'ng Din Biên Phü lam khu each ly y tê tp trung; thirc hin theo phuong an "3
4zi chô" dê dam bão yeu câu ye phOng chong djch bnh Covid-19 dong thyi vira
dam báo trong cong tác tham mixu cUa Van phOng thuang trirc ye phOng, chông
thiên tai.
Trong th&i gian thirc hin tInh hung (2.1, 2.2) phãi dam bão yêu cu v
phông chông djch; co quan Y tê ho trçi thirc hin quy trInh, quãn l y te theo quy
djnh.
Trên day là Hi..ràng dn ttm thai cOng tác di dai, so tan dan ung phó vOi thiên
tai trong bôi cãnh djch bnh Covid-19 din biên phac tap trên dja bàn tinh Quãng
Trj. Trong qua trInh thirc hin nêu có khó khän, ton tai, vi.rang mac cac don vj, dja
phuong báo cáo ye Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh qua Van phông thtrang trirc
Ban Chi huy (Dfa chi lien he so 182 Hung Vu'ong, thành phO DOng I-là,) de diêu
chinh, bô sung cho phü hçip./.
Ban Clii /iuy Phbng, c1i6ng thiên tai và TKCN tin/i
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Phi Iiic
TO CHC DI DO!, SO TAN NGIIOI DAN VA KIEM TRA cAc DIEM
TRANH TRU AN TOAN PHONG, CHONG THIEN TAI, D!CH BNH
COVID-19
1. Dim tránh trü an toàn
a) Vj tn dim tránh trü an toàn:
- Gn noi i cüa nguii dan dir kin so tan tránh trü.
- An toãn trjlâc cAp gió (Di vói bao, áp thAp nhit dâi); Không nm vüng
trüng thâp (doi vi 111, ngtp liit);
- Du?rng dn dim so tan kiên ciIbán kiên c không bj ngp lut,...
b) Li.ru tti dim tránh trü an toàn:
- Din tIch dü rng d dam bão khoãng each an toàn phông chng djch.
- B trI tai diem tránh trü: Din tIch 01 vi trI: 1,2x2m (Dam bão sinh hoat và
nghi ngoi); Khoãng each gica 02 vj trI tôi thiêu 2m.
- Lp bin chi dn 1i di so tan và di chuyn 01 chiu trong dim tránh tri an
toàn.
- Lp so d vi trI, ten, dja chi, s din thoai ngui dan d phiic v11 quãn 1,
giám sat phông djch tti diem tránh trü. (So' do vj trI ngzthi dan trOnh trá)
- Co quat thông gió hoc ô thông gió trên cao d dam bão thông thoang nhung
an toàn khi thiên tai xay ra (Bão, ap thâp nhit dói,..).
- Co 1i di cho ngu?ii khuy& tt dam bão dung k thut theo quy djnh cüa B
Xây dirng' (Nêu chua dáp irng duqc diêu kin phãi có giãi pháp ho trcf).
- Han ch sir diing dim tránh trii có nhiu ccra kInh d d& v do 4t ci.ng va
dsp. Nêu phãi sü ding, phãi có bin phãp dam bão an toãn cho ngu'ñ dan (Khong
d ng1xi dan näm dui cira kInh, gia cô van g che kin cüa kInh vã chang chông
chäc chän).
- San nhà không tron, truçrt; nu có dim tron tru9't phãi có bin cãnh báo cho
nguii dan (Chit vit to, theo ngôn ng dja phirong và dt gân noi cãnh báo, ngithi
dan d quan sat).
- Tai mi cüa ralvào noi ngiRi dan tránh trü, b tn nuâc rCra tay sat khuAn
hoc nuâc rCra tay, bInh nuâc, khän lau. Treo huOng dn ngui dan rira tay dung
cách phOng chông djch bnh theo huàng dn cUa co quan Y tê, Qu5 Nhi dong Lien
Hcip Quoc — Unicef.

Thông tu s 21/2014,TT-BXD ngày 29/12/2014 côa B Xay drng ban hành quy chun
drng cong trInh dam bâo ngu&i khuy& tt tip c.n s& dung

thut quc gia ye xây
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- B trI bàn lam vic/ban g.p tii li di vào dim tránh trü d thirc hin các
hott dng phông djch bnh: Do than nhit, khai báo y të, phát khâu trang (nêu
ngu?i dan chua co), rira tay sat khuân và phát t thông báo cac quy djnh nguôi dan
phãi thirc hin phOng chông djch bnh tti diem tránh trü an toàn.
- B trI treo cac bang thông báo, hurng dn phông cMng djch bnh len tung
ti khu ngirYi dan tap trung (Quy djnh phOng chông djch; thông dip 5K; phuang
pháp rira tay dung each; phuang pháp dUng khâu trang dUng each;...). Bang thông
báo: Chü in to, ngôn ngU' dja phuang; dat tai vj tn d thây, d d9c.
- Khu v sinh cá nhân:
+ Vj tn ntm trong/gn khu ngui dan tap trung tránh trU. Trong tr1xng hçp
näm tách bit, xa hoac ngoài tthi thI can có bin pháp dam bão an toàn cho ngu?i
dan, dac bit vi phii nü, tré em gái, dôi tu'çyng dê bj ton thwing.
+ Co phOng v sinh nam, v sinh nü (Bin ghi NAM, NC! gn ngoài cira);
Néu chi Co 01 phOng v sinh phãi dam bão kin dáo, có den din dU sang, có chôt
cai trong và biên lat thông báo "Dang si dung".
+ Co giy v sinh, nithc sach, xà phông/nuc rtra tay, nuâc khi:r khun san và
thiêtbjvsinh.
+ PhOng v sinh phãi thông thoáng (Quat thông gió hoac ô thông gió trên
cao).
+ San nhà không trcin, truçit; nu eO dim trcin trl.rçrt phài cO bin cãnh báo cho
ngithi dan.
+ Li vào, vj tn dt thi& bj v sinh, rcra tay dam bão tip can cho ngt.thi
khuyêt tat 2 (Trong trung hcip diêu kin chua dáp Ung phãi có giãi pháp ho try).
- PhOng cách ly ttm thai duqc sU d%ing trong trung hp phát hin nguYi
nghi/có triu chirng nhim djch bnh, có FO ti diem tránh trU an toàn. PhOng cách
ly tim th?yi can xem xét:
+ Vj trI phOng b trI each bit, có 1i di riêng.
+ Din tIch dat 02 gung cho bnh nhân, bàn và không gian lam vic eho can
bytê.
+ Co bin (KHU VIC CACH LY) dat ben ngoài và rào chin d nguôi dan và
trê em không di vào khu virc.
- PhOng tam:
+ Vj tn nm trong/gAn khu nguäi dan tap trung tránh trU. Trong trung hçip
nm tách bit, xa hoac ngoài tthi thI can cO bin pháp dam bão an toàn cho ngui
dan, dac bit vói phii ncr, trê em gái, dôi tixng dé bj ton thuGng.

2 Thông tu

s6 21/201411'T-BXD ngày 29/12/2014 côa B Xãy drng ban hành quy chun k5' thut quôc gia Ye xy
dirng cong trInh dam bOo ngu1i khuyt tt tip cn sir dung
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+ Tách bit nam giâi, phi nO; cO dU ánh sang và xã phOng. Trong trtrO'ng hç'p
chi CO 01 nhã tam thI phãi có vách ngan kin dáo, ben ngoài có biên báo (NAM,
NU).
2. So' tan ngtrô'i dan
- Lp danh sách và thông báo (qua ba phát thanh, boa cm tay, ba di dng,
phát t thông báo den ttrng hO dan, tin nhãn SMS, mng xa hOi,..) vi ng1xi dan vj
trI diem tránh trü an toàn, lôi di an toãn dê ngi.thi dan chü dng thirc hin khi có
1nh so tan.
Di vOi di tuclng d bj tn thuong, cAn h trçY, phãi ltp danh sách, phân cong
hrc krçmg ho trçY và thông báo cho ngi.r?i dan (Cung cap ten, so din thoai can bO
h trçY cho ngi.rOi dan).
- Phân 1ung, ngui cách nguô'i 2m và b tn ngu?ñ dan dn dung vj tn da
duc bô trI theo "Scr do vj trI ngwO'i dan tránh trj".
- Trong lüc di so tan, ngui dan cAn dam bão an toàn phOng ch6ng djch bnh
(Deo khâu trang, giU' khoãng each,..)
- Thrc hin mOt s bin pháp y th theo quy djnh tai miic II (Trin khai cac
kich ban, phuwig an img phó thiên tai trong bOi cánh d.ich bnh ovid,).
3. An ninh, trt tir
Dam bão an ninh, trat tr trong thai gian ngui dan so tan tai dim tránh trü an
toàn. Dc bit sn sang tInh huông:
- Hoat dng gay ri, m.t trt tir, an ninh cUa ngri dan t?i dim tránh trü
(Tranh cai, tranh chap, quay rôi tInh diic, dánh bac trái pháp 1u.t, dánh nhau hotc
xüi giiic ngui khác dánh nhau,...).
- Hành dng gay ri, hoãng bo?n, 10 lang khi phát hin nguôi nghi hoac cO
triu chtrng nghi nhim, cO FO tii diem tránh trii an toàn.
4. V sinh môi trtrô'ng, phông chông dlch bnh
- Quy djnh vã huOng dn ngui dan vüt rae dung vi trI, diing thüng/tüi ph an
loai rác (Rae sinh hoat, rae y tê). Tat cã khâu trang y té dâ qua si diing phái dirng
trong thüng/tüi drng rae thai y té.
- Vj trI d thüng/tüi rác dt O vj trI thutn lçii di lçti cho ngu&i dan, khOng qua
xa noi cüa ngui dan, không gânl di qua phOng cách ly tam thai, không bj ngp
rnrâc (Dat cao, khô ráo) và cO bin ghi "KHU DE RAC".
- Thüng/tüi dijng rae phãi ghi rO "Rae sinh hoat", "Rae y t& vã có nap dy
kin (Di vài thüng) hotc buOc kin (Dôi vOi tUi).
- Thu gom, xü b rác thire hin theo quy djnh và huâng dn cüa co quan y
5. Vt ttr phông chng djch bnh
Ngoâi các vt tu phic vi PCTT, mOt s vt Ui thit yu, bao gOm:
- PhOng chng djch bnh:
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+ Nrnc rira tay sat khun.
+ Nuâc rüa tay có d cn trên 60%
+ Khu trang y t&khu trang vai
+ Nuâc süc h9ng (Nuc mui sinh 1 9%o)
+ Thuc nhO müi.
+ B bão hO phông chng djch (BO mu, áo, quAn chng djch cp dO 3-4; kInh
bão hO; Tam che mat; Gang tay y tê; Bao giây; Khâu trang) dôi vOi can bO y th; can
bO quãn 1, giám sat diem tránh trü; ngui nghi/co triu chrng nghi nhim djch
bnh t?i phông cách ly tm thôi (Dec bit dôi vi diem tránh trü an toán trong khu
vrc CO mirc dO nguy c djch bnh rat cao/cao hotc d cO djch bnh).
- V sinh trong sinh hoat:
+ Xà phOng hoc nuàc rira tay.
+ Giy v sinh.
+ Nuâc khü khuAn san và thit bi ye sinh.
+ ThUng/tüi dirng rae thai.
6. Phtrong tin

O to chuyên ch ngu&i nghi/có triu chirng nghi nhim djch bnh, P0 dam
bão yêu câu phông chông djch bnh den khu each ly, khu chãm sóc, diêu trj.
7. Trang thit b y tê
- Thit bj do than nhit.
- Các thit bj ti thiu (theo huàng dn cüa co quan y th) xir I truO'ng hcip
xuât hin ngi.thi nghi/có triu chIrng nghi nhiêm djch bnh, có FO tai phông each ly
tam thai trithc khi dua den khu each ly, khu chäm sOc, diêu trj.
8. Tài 1iu phic vii phông chng dch ti diem tránh trñ an toàn
- Mu khai báo y t theo quy djnh cüa BO Y t.
- Danh sách ngui dan tii dim tránh trü an toàn: Ten, tui, dja chi, s din
thoai, thii gian den diem tránh trU, than nhit, tInh hInh sirc khoê.
- Bang theo dOi than nhit ngu?i dan trong thai gian s tan tai dim tránh trU
an toàn theo trng ngày (Co the kiêm tra than nhit ngâu nhiën).
- Sa d vj trI ngui dan tránh trü.
- Thông báo các quy djnh ngui dan phãi thirc hin phOng chng djch bnh tai
dim tránh trU an toãn.
- Thông báo/hurng dn treo tung:
+ Huàng dn rira tay dung each phOng chng djch bnh.
+ Quy djnh phOng chng djch bnh tai dim tránh trü an toãn.
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+ Thông dip 5K.
+ Huâng dn sir diing khu trang dung each phOng chng djch bnh.
- Bin chi dan, cãnh báo t?i phOng cách ly ttm thai, khu v sinh, khu thm, các
diem trGn, truçt nguy hiêm, huo'ng di chuyên, khu dê rae (Rác sinh hot, rae y té)
9. Hu cn
- NtrOc sch dam bão cho ngu?ii lan: 0 1-1,5 lIt/nguôi lonlngãy.
- Nuàc sach dam bão cho tré em (uac hxng theo cong thirc):
Lu'cing nithc ung (ml) = 1.000 ml + n x 50 (n = S6 kg cüa tré - 10,)
- B sung luang thirc, thirc phm và thuc tang cumg sue khoê, sure d kháng
cho ngirôi dan. Dôi vOi phi nU mang thai, ngu1i cao tuôi, nguôi mac bnh man
tInh can km kro'ng thirc, thirc phâm Co dü chat: Chat dum, vitamin C, vitamin D,
vitamin E, selen, sat, kern, thirc phâm chura flavonoid và omega3.
10. To chfrc dira ngu*i dan tr& v nhà sau thiên tai
Thirc hiên theo các kjch ban tui mçlc II (Trié'n khai các kfch bàn, phuv'ng an
z'ngphó thiên tai trong bói cánh dich bnh Covid).
11. Chãm soc sfrc khOe ngtrri dan sau thiên tai.
- Sau khi ngui dan v nhã, cci quan y tê can tiêp t1ic quãn l, giám sat các
truô'ng hcip nghi ngr có lien quan den COVID-19 theo quy djnh.
- Hithng dn nguñ dan thirc hin nghiêm phi.rng châm : "5K+V.c xin", duy
trI t& ch d dinh duOng, van dng the thao, htn chê nhUng hânh vi khOng cO 1i
cho siLrc khOe và v sinh co the, v sinh hâu hong thuO'ng xuyên.

