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UY BAN NHAN DAN 
THANH  PHO BA NANG 

St: 6SOD/UBNDKGVX  

V/v Hrnng dn tm thi bin pháp 
phông, chông djeh COVID-19 doi 
vii ngrii dan dênlvê thành phô 

Dà Nng tir các dja phuang khác 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hanh phñc 

Dà Náng, ngày A tháng 10 näin 2021 

KInh gi:ri: 
- Các s&, ban, ngành, hi, doàn th; 
- Các co quan Trung 'hong dóng trên dja bàn; 
- UBND các qun, huyn, phuô'ng, xa. 

Can cü cac van ban hithng dk hin hành cña Bô Y th v vic áp dung bin 
pháp phông, chong dch dôi vói ngi v tü' khu vuc có dich COVID-19; can cir 
vào tInE hInh djch bnh, tiêm vc xin phông COVID- 19 trên Ca nithc Va nhu câu 
di 1i cüang1xYi dan; dê cij the và tao diu kin cho ngithi dan có nhu câu dênlvê 
thành phô Dà Nàng, ChU tjch UBND thânh phô thông nhât hràng dan t.m thai 
bin pháp phông, chông djch COVID- 19 dôi vâi ngi.thi dan dnIvê thành phô Ba 
Nng t1r các dja phucrng khác, nhu sau: 

1. TruOc khi dnIv thành pM Da Nng, ngi,rài dan phâi thirc hin dàng k 
trén h thông trirc tuyên (vào muc "Bang k vào thành phô Ba Näng" trên app 
Danang Smart City ho,c vào mic "Nguôi dan khai báo, däng k vào thành phô 
Da Nàng" trên trang https://khaibaoyte.danang.gov.vn) và km 1i ma QR duc 
cap (bang hInh ánh trén diên thoai di dông hoc in trên giây) dê s ding khi di 
chuyên dên!vê thành phô Ba Nng. 

2. Dé,i vói nguvi dan dn!v thàith pM Dà Nkg tir dja phuang, khu we có 
djch COVID-19' trên Ca nuâc, phâi dáp irng các you câu sau day: 

- Co k& qua xét nghiêm am tInh vói SARS-CoV-2 trong vông 72 gRr kê tir 
khi lay mâu den khi vào thành pM Ba Nng (kOt qua xét nghim bang phirang 
pháp RT-PCR hotc test nhanh). 

- Di v&i ngtthi d tiOm dü 1iu v,c xjn hoàc dã khôi bênh COVID-192: 
Cách ly ti nhà dü 07 ngày, 1y mu xét nghiêm 02 lan vào ngày thir nhât và 
ngày thir 7; trong do, ngày thir nht có th xét nghim bang phrong pháp test 

Xa, phiirng, th tthn, thOn, xOm, p, khu ph&. .thuôc vUng cãch ly y t, phong tOa hoc t6/thôn/xOm/khu ph6 cO 
ca mAc cong dông trong vOng 14 ngay; các dia  phucing dang thc hin giAn cách xAhi theo Chi thi so 16/CT-
TTg ngày 31/3/2020 cOa ThO tiràng ChInh phü; các dia phucing/khu vrc nguy cci rat cao, nguy CU Ca? trén cã 
rnrâc theo Quyét djnh sO 2686/QD-BCDQG ngày 31/5/2021 cUa Ban Chi do Quoc gia phang, chong djch 
COVID-19 (truy cp bit.ly/vungdich hotc https:/Jmoh.gov.vnldia-diem-cach-ly d tham khão). 

2 Co xác nhn tiêm dO 2 1iu vc xiii phOng COVID-19, IMu cu6i cOng da ducrc tiOrn It nMt 14 ngày và không 
qua 12 tháng so vâi thai dim din, v dja phiro'ng hoäc dA khOi bnIi COVID-19 (cO giy chfrng nhn xét nghim 
throng tinh vài SARS-CoV-2 bAng phuo'ng phOp RT-PCR hoc giOy ra vin). 



nhanh kháng nguyen hoàc RT-PCR, ngày thi'r 7 xét nghim b.ng phrang pháp 
RT-PCR. 

- Di vói ngu'i chua Hem hoäc Hem chua âü liu vc xin hoc tiêm dü lieu 
väc xin nhirng ngày tiêm lieu cui c1ng chi.ra dU It nhât 14 ngày so vi thi diem 
den thành phô Dà Nkg: Cách ly tai nha dü 14 ngày, ly mu xét nghim 03 lan 
vao ngày thu nhât, ngày thu 7 và ngày thu 14. Trong do, ngày 1hir nhât, ngày thir 
7 có the xét nghiêm bang phuang pháp test nhanh khng nguyen ho.c RT-PCR, 
ngày thu 14 xét nghim bang phi.rong pháp RT-PCR. 

Kinh phi xét nghiêm do ngi.r&i dan chi trá; truông hcp là h nghèo, h c.n 
nghêo, h chInh sách thI diiçc xem xét h trçr. 

3. D& vOi ngithi dan d&-iIv thành ph Da Nkg tü dja phmg, khu v1rc 
khong có djch COVID- 19 trén Ca nu&c, phài dap irng các yêu câu sau day: 

- Co k& qua xét nghim am tInh vth SARS-CoV-2 trong vông 72 gi kê tr 
khi lay mâu den khi vào thành ph Dà Nng (kt qua xét nghim bang phng 
pháp RT-PCR hoc test nhanh). 

- Riêng d& vii ngiiii dan dang sinh sang tai  thânh ph DàNng, tinh 
Quâng Nam phãi thuvng xuyên di lai giüa 2 dja phi.wng, khi dênlvê thành phô 
Dà Näng: 

+ Không yeu cu xut trInh kt qua xét nghim SARS-CoV-2. 

+ Co giy ti tiiy than chü'ng minh là cong dan thành ph Dà Nng/tinh 
Quâng Nam hoc có dàng k thmng tthltam trü tai  thành phô Dà Näng/tinh 
Quâng Nam ho.c có giây xác nhân cüa Co quan, dcm vj, to chuc, chInh quyên 
dja phung3  xác then thix&ng xuyen di lai  giüa 2 dja phuong. 

+ Co cam kt trong vông 14 ngày qua không di dn các dja phuong khác 
ngoài thành phô Ba Nng và tinh Quàng Nam, thc hin di và ye trên mt tuyên 
duèng cô dlnli, han che tôi da viêc tip xüc vâi cong dông, thc hin nghiêm 
quy djnh 5K cüa B Y M (cam kt phâi duoc khai báo trirc tuyên trên h thông 
tai Diem 1 Cong van nay). 

4. Tt câ nguxi dan khi dn/v thànli pM Ba Nkg phãi áp diing bin pháp 
phông, chong djch COVID-19: 

- Thirc hin nghiém quy dinh 5K cüa Bô Y t, luOn deo khãu trang,không 
drng, do tai dja phixcing có djch, thuOng xuyén sat khuâñ tay, han  chê tiêp xñc, 
noi chuyên, khong tp trung dông ngtthi, dam bão khoáng cách khi tiêp xüc 
trong qua trmnh di chuyen và qua trinh lun trü, lam vic, sinh hoat và thc hin 
các quy djnh phOng, chông djch hin hànki khác cUa thành phô. 

- Khi có triu chirng nghi ngi nc CQVJD-19 (s&, ho, dau h9ng, khó thà, 
giâm hoc mat vj giac, khfru giác,...) không dixac tir ' di mua thuôc ch1ra bnh, 
phãi báo co s& y tê nai gân nhat d duoc tu van, khám, can thip y tê phü hçp. 

Ngirii lao dng thuQc dan vj, Ca sr san xut, kinh doanli, ca quan, t chrc (dan vj) thI dan vi dO xác nhân; các 
trtrOng hqp cOn 1?i  do chinh quyên dla phircing ncii di hoc nd dn (xa, phirrng, thi tran) xãc nhn. 



KT. CHU T!CH 
CHU T!CH 

Thj Kim Yen 

5. Các quy dlnh, hiithig dn ngi.thi dan d&i/v thành ph Dà Ning trái vói 
ni dung Cong van nay không con hiu lirc thi hành. 

NIh.n duqc Cong van nay, d nghi cac co' quail, dan vi,  dja phuo'ng và các 
cá nhan lien quan to chirc triên khai thc hin./.y 

Nai nhân: 
- Nhix trên; 
- BCBQG Phông, chông djch COVJD-19; 
- TTTU, TTHDND TP; 
- BO Tu Inh QK 5; 
- UBND các tinh, thânh phô tn,rc thuâc TW; 
- Các clông chi UV Ban TVTU; 
- CT và PCT UBND TP; 
- VPTU; các Ban tham muu, giñp vic TU; 
- UBMTQVN TP và các doàn th chInh trj TP; 
- Các co quan thông tin, báo chi; 
- Luu: VT, KGVX. 

So&.r 
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