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S& /UBND-VP 
V/v tuyên truyn ni dung huâng 
d.n each ly y tê tai  co sâ tp trung, 

ti nhà, noi cix trü 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip - Ttr do - Hinh phüc 

Dai Lóc, ngày LO tháng 3 nám 2020 

KInh gi1i: 
- Trung tam Y t huyn; 
- Phông Van hóa và Thông tin; 
- Trung tam VHTT và TT-TH huyn; 
- Cong Thông tin din t1r huyn; 
- Trang Thông tin din tü các xã, thj trân; 
- Dài Truyên thanh cci s& các x, thj trân. 

UBND huyn nhn duçc Cong van s 3991SYT-NVY ngàyl6/3/2020 cüa 
Sâ Y té tinh Quãng Nam ye vic hithng dan cách ly y té ti cong dông trong cong 
tác phông, chông djch Covid-19. Vê van dê nay, IJBND huyn yêu câu Phông Van 
hóa và Thông tin, Trung tam VHTT và TT-TH huyn, Cong Thông tin din ti'r 
huyn, Trang Thông tin din tCr và Dài Truyênthanh Co s& các xã, thj trân thông tin 
tuyên truyên ni dung hithng dan cdch ly y tê 41i co sö tIp trung, 4i nhà, noi cit 
Ira theo dê nghj cüa Sâ Y tê tai  Cong van nêu trên. 

Yêu cu Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam VHTT và TT-TH huyn, 
Cong Thông tin din ti'r huyn, Trang Thông tin din t1r và Dâi Truyên thanh co s& 
các xâ, thj trân thrc hin./. 1 

(Giri kern theo. Cong van sá 399/SYT-NVY ngày 16/3/2020 cja S& Y tl tinh 
Quáng Narn). 

No'inhân: 
-NhLrtrén; 
- CT, PCT UBND huyn (D/c Vu); 
- UBND các xã, thj trán. 
- CVP, PCVP (Die Tháo); 
- Liru VT, Thüy. 
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UBND TINH QUANG NAM 
SOYTE  

S&3 57/SYT-NVY 

V/v Hirâng dncách1y y t tii cong 
dông trong cong tác phông, chôrtg djch 

Covid-19 

CONG HOA xA HQI CI{U NGHIA VIT NAM 
Dc 1ip — Ti do — Hinh phüc  

Quáng Nani, ngày /1( tháng 3 näm 2020 

KInh gi:ri: 

- UBND huyn, thj xâ, thânh ph; * 
- Các S&, Ban, ngành, các to chirc, doàn the. 

Can ctr Quyt djnh so 878/QD-BYT ngày 12/3/2020 cüa B Y t ye vic hi.róTig dn 
each ly y té tai  co' sâ each ly tp trung phàng, chng djch Covid-19; Quyét djnh sO 

879/QD-BYT ngày 12/3/2020 cüa B Y t v vic hu&ng dn cách 1)' y t tai  nhà, iwi hru 
tri'j phông, ehng djch Covid-19. 

Trirâc tInh hinh dlch  Covid-19 dang din bin mài, phirc tap t?i  Vit Narn cüng nhu 

tai tinh Quâng Narn, nhm darn bão cho các dan vj t1c hin dUng cong tác truyn thông 

y t tai  nba, nai luu trii, Ca sâ cách ly  tp trung, Sâ Y t - Ca quan thtthng tric cUa Ban 
chi dao phOng ch&ig dlch  Covid- 19 ccia tinh d nghj eác dan vj cp nht vã trin khai ni 
dung theo hràng dan: 

(Ph lic 1: Hiráng dJn cách lyy te' tçü co s& tj, trung 

Phit 1c 2. Hu'&ng di cách iyy t tçi n/ia, ncYi hru trth,) 

Trân trong cam an! 

Ncri u/ian: 
- NhLr trn; 
- UBND tinh; (báo cño) 
- Các thành viên Ban clii dao; 
- Bão, Dãi Phát thanh truyin hinh Q.Narn; 
- Dãng website SYT; 
- Trung tarn Kiêrn soãt Bnh tat; 
- Các cc sâ y t trên toãn ngãnh; 
- Giám c1c. Phó giárn tc SYT; 
- Lru: VT, NVY. 



Phi hc 1 
óng dn cácli ly y t ti co s& tp trung. 

iTvic cách ly y tê theo quy dlnh,  theo ni quy cüa cci sâ cách ly vâ 

cam k& thirc hin các bin pháp cách ly y té 

2. Thirc hin các bin pháp v sinh cá nhân, deo Ichâu trang, thithng xuyên tha 

tay bang xà photg hoc dung djch sat khun khác. Không kh?c nh bira bãi. 

3. Dugc do nhit d ca th It nht 2 lèin (sang, chiu) mt ngày và tir theo döi 

surc khoê hang ngày. 

4. Thông báo cho can b y t dugc phân cong phi trách theo döi ngay khi có rnt 

trong các triu chirng nghi ng& rn.c bnh: st ho.c ho, dau h9ng, kbó thô'. 

5. Hang ngày thc hin vic hm ch ra khOi phông cách ly và hn ch tiêp xic 

trirc tip vâi ngu6i khác trong phân khu cách ly. 

6. Không t11 tp nói chuyn, không ngcM an chung, không t chrc các trô chai 

trong phông, hành lang, ngoài san trong phân khu each ly. 

7. Git, rira vt diing cá nhan nhu qun áo, bat dia, cc chén bng xà phông 

hoic cht ty rüa thông thrông. 

8. Không sr ding chung các vt ding cá nhãn nhu: cc, chén, bat, da, thIa, 

khän, bàn thai dánh rang... 

9. Darn bão an ung thi cht dinh du'Oig, ung dü nu'ó'c, vn dng c the, tp 

th dc nhç nhàng ti ch. 

1O.Thu gorn riêng khu trang, khän, giy lau rnQi, ming d qua sr diing vào 

thüng drng cht thai lay nhim. 

11 .Thu gom chit thai sinh hot khác vào thüng drng cht thai sinh hot. 



Phu luc 2 

hong dL each ly y t ti nhà, noi mu trü 

fNHQU?' 

1. Chãp 1nh vic tir each ly ti ni a, ncii h.ru tró diing thai gian quy djnh và 

có cam kt vai chInh quyn dja phucing. 

2. Tir do than nhit Va ttr theo dOi sc khóe hang ngày. Ghi 1i kt qua do và 

tInh trng sirc khóe chung vào phi&i theo döi s1rc khoé hang ngày. Thông 

báo hang ngày cho nhãn viên y t cp xa v k& qua do nhit dQ vã tInh hInh 

sirc khóe cüa bàn than. 

3. Thông báo ngay cho nhân viên y t cp xi duqc phân cong phii trách theo 

döi ngay khi có mt trong các triu chrng nghi ngô mc bnh: s&, ho, dau 

h9ng, khó th&. 

4. Hn ch ra khOi phàng riêng, hn ch tip xic trlrc tip vói nguOi trong gia 

dInh, noi 1rii tró cQng nhr nhüng ngrai khác; 

5. Khong ra khôi noi &, ni hxu trI trong su& thôi gian cách ly. 

6. Thrc hin các bin pháp v sinh cá nhan, deo khu trang, thu0ng xuyên rira 

tay btng xã phông Va nuàc sch hotc dung djch sat khun khác. Không dung 

chung các d dung vtt ding Ca nhân: bat, düa, thIa, cc, bàn chãi dánh rang, 

khãn mat... 

7. Thu gorn khâu trang, khãn, giy lau müi, rning dâ qua sr diing vào tüi 

dung rác thai riêng d xr 1' theo quy djnti. 

8. Không an chung, không ngü chung cing vOi nhUng ngu&i khác trong gia 

dInh, ncii a, noi hru trii. 

9. Darn bão an ung dCi cht dinh th.rOng, ung dü nuâc, vn dng ccr th& tp 

th dic nh nhàng tui ch. 
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