
      ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Số:   5900  /UBND-VP Nha Trang, ngày  08  tháng  9  năm 2021 

V/v kiểm tra giấy tờ khi người 

dân tham gia lưu thông và các 

hoạt động khác trên địa bàn 

thành phố Nha Trang 
 

 

Kính gửi:   

- Công an thành phố; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- UBND các xã, phường. 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa v/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tương ứng với 

từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; UBND 

thành phố Nha Trang đã ban hành văn bản số 5869/UBND-VP ngày 07/9/2021. 

Nhằm đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như thúc đẩy 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; UBND thành phố yêu 

cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện 

nghiêm các nội dung quy định tại văn bản số 8692/BCĐ và 8693/HD-BCĐ ngày 

07/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa. 

Trong đó, lưu ý một số vấn đề sau: 

I. Thông tin đánh giá mức độ nguy cơ dịch Covid-19 của các thôn, tổ 

dân phố (đỏ, cam, vàng, xanh) theo từng xã, phường 

1. Cổng thông tin điện tử phòng, chống dịch tỉnh Khánh Hòa, tại địa chỉ 

https://ncov.khanhhoa.gov.vn 

2. Sở Y tế Khánh Hòa, tại địa chỉ https://syt.khanhhoa.gov.vn 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, tại địa chỉ 

https://www.ksbtkhanhhoa.vn 

4. Cổng thông tin điện tử phòng, chống dịch thành phố Nha Trang, tại địa 

chỉ https://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/danh-gia-muc-do-nguy-co 

5. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, hộ 

kinh doanh và người dân chịu trách nhiệm theo dõi thông tin đánh giá mức độ nguy 

cơ dịch Covid-19 của các thôn, tổ dân phố tại các địa chỉ nêu trên. Chủ động cập 

nhật tình hình dịch bệnh để có biện pháp sử dụng lao động đúng theo nội dung quy 

định hiện hành của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa. 

II. Quy định cụ thể thôn, tổ “vùng đỏ, cam, vàng, xanh” 

1. Đối với “vùng đỏ”, “vùng cam” 

- Người dân ở trong nhà, không đi ra ngoài trừ những trường hợp cấp cứu, 

thiên tai, hỏa hoạn.  

- Trừ các lực lượng chức năng phòng chống dịch, y tế, vũ trang, phòng cháy 

chữa cháy, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật-điện, nước, viễn thông, nhân viên 

vận chuyển gas, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, giúp việc cho 

https://ncov.khanhhoa.gov.vn/
https://syt.khanhhoa.gov.vn/
https://www.ksbtkhanhhoa.vn/
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Lãnh đạo, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các 

cấp, lực lượng Tổ cứu trợ địa phương được đi làm theo tính chất, yêu cầu công 

việc. Và xuất trình 02 loại giấy tờ: 

+ Giấy xác nhận do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp. 

+ Giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 

trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ hai sau 14 

ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành thời gian 

cách ly theo quy định.  

- Trong “vùng cam”, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị chỉ bố trí 

tối đa 30% số người làm việc; phóng viên, nhà báo được đi làm khi đáp ứng các 

điều kiện nêu trên. 

- Trong “vùng đỏ”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc 

tại nhà. 

 2. Đối với “vùng xanh, vàng” 

 2.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động tại các 

cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; phóng viên, nhà báo: Xuất trình loại 

giấy tờ sau: Thẻ công chức, viên chức (đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - 

xã hội); hoặc thẻ chuyên ngành (đối với công an, quân đội, y tế, nhà báo); hoặc thẻ 

công tác (ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ nơi cư trú, đóng giáp lai ảnh với thẻ). 

Hoặc giấy xác nhận do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp. 

Riêng việc đi ra/vào “vùng vàng”: Tất cả các trường hợp phải có giấy 

chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc 

đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi 

bệnh Covid-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định; riêng cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị 

phải xuất trình thêm giấy xác nhận công tác.  

2.2. Đối với nhân viên, người lao động của các tổ chức, doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt 

động theo quy định. Xuất trình 03 loại giấy tờ sau: 

- Giấy xác nhận công tác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp. 

- Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. 

- Giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 

72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã 

điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. 

2.3. Đối với tình nguyện viên; tổ chức, cá nhân cứu trợ nhân đạo. Xuất trình 

03 loại giấy tờ sau: 

- Giấy xác nhận công tác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp 

và chịu trách nhiệm. 

- Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. 

- Giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 

72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã 

điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. 

2.4. Đối với những người đi tiêm vắc xin. Xuất trình 02 loại giấy tờ: 

- Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. 
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- Giấy mời tiêm hoặc tin nhắn điện thoại hẹn lịch tiêm chủng cho lực lượng 

chức năng tại các chốt kiểm soát.  

2.5. Đối với lực lượng Tổ cứu trợ. Xuất trình 02 loại giấy tờ: 

- Giấy xác nhận của UBND xã, phường. 

- Giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 

72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã 

điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. 

2.6. Đối với lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, các 

đơn vị khác. Xuất trình 03 loại giấy tờ: 

- Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. 

- Bản cam kết thuộc thôn, tổ “vùng xanh”, “vùng vàng” (theo mẫu số 01). 

- Giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 

72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã 

điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. 

III. Yêu cầu Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị, UBND các xã, 

phường chỉ đạo, quán triệt nội dung cho lực lượng tham gia chốt kiểm soát, Tổ 

công tác liên ngành…tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát và kiên 

quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm vi định về phòng, chống dịch bệnh. 

IV. Các cửa hàng kinh doanh sách vở, đồ dùng học tập, vật liệu xây 

dựng, vật tư nông nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

- Chỉ được phép bán mang về. 

- Được hoạt động với điều kiện chủ cửa hàng, cơ sở phải đăng ký và được 

UBND cấp xã đồng ý khi đã bảo đảm đầy đủ các biện pháp an toàn phòng chống 

dịch (theo mẫu số 02). Trong đó: người bán hàng, làm việc tại các cửa hàng, cơ sở 

phải đeo khẩu trang, tấm kính chắn giọt bắn, có dây giăng, vạch kẻ luồng ra/vào, 

có bàn trung gian giao/nhận hàng, có giấy xác nhận của chủ cơ sở/cửa hàng, giấy 

chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc 

đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi 

bệnh Covid–19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.  

UBND thành phố Nha Trang thông báo để các đơn vị biết, tổ chức thực hiện./. 

(Gửi kèm văn bản số 8692/BCĐ và 8693/HD-BCĐ ngày 07/9/2021 của Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa; Trích nội dung tóm tắt 

kiểm tra; Mẫu số 01 và 02) 

Nơi nhận:  (VBĐT)                                                              

- Như trên;                                                                                                                                     

- Sở Thông tin Truyền thông; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Các sở, ban, ngành, thuộc tỉnh,  

- Các cơ quan, doanh nghiệp, công ty,  

   đơn vị đóng trên địa bàn thành phố; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội TP; 

- Các phòng, ban thuộc TP; 

- Trang Thông tin điện tử TP;     

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 

     

 

 



UBND TNU KHANH HoA
naN cHi DAo puoNc, cnONc

DICH BENH COVrD-19

ceNG HoA xA ugr cut Ncnia vrET NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phric

56: 8692/BCD

. V/v huong dfur bd sung thuc hiQn
tdm so6t xdt nghiQm cQng d6ng kiOm

soSt ngu6n ldy phong, ch6ng dich
Covid-19

Khdnh Hda, ngdy 07 thdng 9 ndm 2021

Kinh gti:
- CAc sd, ban, nglrnh, doirn th6 thuQc tinh;
- UBND c6c huy6n, thi x6, thanh ph6;
- COng an tinh;
- Trung tdm Y tA cdc huyQn, th! x5, thdnh ph6;
- C6c dcrn vi s6n xu6t, kinh doanh tr€n dia bdn tinh;
- C6ng vp C6ng Hdng kh6ng qu6c t6 Cam Ranh;
- CAng Hdng kh6ng qu6c t6 Cam Ranh.

CEn cf Quytit dinh sO 2|94!QD-BCDQG ngdy 27l5l2O2O cta Ban Chi d4o

Qu6c gia phdng ch6ng COVID-19 v0 vi6c ban henh "Hu6ng ddn phong, ch6ng vd
d6nh gi6 nguy co l6y nhiSm dich COVID-l9 tpi noi ldm viQc vd ky tric x6 cho
ngudi lao dQng";

Can cir Quy6t dinh s6 2787!QD-BYT ngay 05161202l ctia B9 Y tO v6
,l

hucrng ddn c6c phucrng 6n phong, ch6ng dich khi c6 trudng hgp m6c COVID-l9
t4i co so sin *u6t, kinh doanh, khu c6ng nghiQp;

Cdn cir C6ng vdn s6 6666IBYT-MT ngey rc1812021 cira B9 Y tO v€ hudng
d6n phdng, ch6ng dich COVID-I9 tAi co quan, dcrn vi;

CEn cri Quy6t dinh sO 22}5!QD-BCEQG ngay 28l5l2O2O cria Ban Chi d4o

Qu6c gia phong, ch6ng dich Covid-19 vA viQc ban hdnh hucrng ddn phong, ch6ng
vi d6nh gi6 nguy co l6y nhi6m dich Covid-lg tpi trung tdm thuong m?i, siQu thf,
chg, nhd hing;

Cdn cir Cdng vdn s6 3373IBXD-GD ngay nftDTzl cria BQ Xdy dpg vC

viQc t[ng cudng phdng, ch0ng COVID- 19 tr6n c6ng trudng xdy dpg;
Cdn cir Cdng diQn s6 I 168/CE-BYT ngey 07l8l2o21 cira B9 Y tti vA tang

cucrng thr,rc hiQn c6c biQn ph6p phong, ch6ng dich Covid-19;

Ban Chi dpo phdng, ch6ng dich bQnh Covid-lg tinh Khdnh Hda hudng d6n

c6ng t6c tAm soSt cQng d6ng OC tip thoi ph6t hiQn vd xtr lf c6c trulng hqp nhiSm
bQnh COVID-l9, ngdn ch{n ngud, 16y tAi c6c co quan, don vi, co s0 s6n xu6t,
kinh doanh, hO gia dinh cU th€ nhu sau:

Ký bởi: Ủy ban
nhân dân tỉnh
Khánh Hòa
Email:
ubnd@khanhhoa.g
ov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Khánh Hòa
Ngày ký:
08.09.2021
11:24:36 +07:00
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I. KIEM SoAr NcuON r-,Av xnrEvr rtl ntN NGOAI nAxc rAivt

soAr ceNG oONc

1. Doanh nghiQp, co s& sin xu6t kinh doanh

- Test nhanh kh6ng nguy€n cho t6i thi6u 20oh c}ngnhdn viOn; m6u gQp 3-5

nguoi/m6u, v6i tdn su6t nhu sau:

+ Ngudi chua ti6m vic xin phdng Covid-l9 ti0p xric v6i nhidu ngudi, nguy

co cao: 3 ngdy/lAn.

+ Nguoi chua ti6m v6c xin phong Covid-lg dt 2 mfi;i ho{c cld ti6m dtr 2

mffi nhtmg chua dri 14 ngdy: 5 ngdy/l4n.

+ Ngudi dd ti6m vic xin phong Covid-l9 mfii thrl 2 dit 14 ngiry:10

ngdy/14n.

- Doanh nghiQp chiu tr6ch nhiQm tO chirc vd chi trh chi phi cho viQc test

nhanh kh6ng nguy6n.

- Lap nhat ky test nhanh kh6ng nguyQn (hq vd tQn, bQ phQn, ngiy test

nhanh kh6ng nguy6n, k6t qu6, chir ky cira ngudi dugc test nhanh, ngudi thyc hiQn

test, chfi ky Truong trpm y tis).

- UBND c6p huyQn; citc sd, ngirnh ki€m tra, giitm s6t theo dia bdn vd linh

vyc, phpm vi quin ly.

2. Cdng trudng xf,y dgng (bao gdm ci nhh & tu nhAn)

- Test nhanh kh6ng nguyen cho 20% cong nhdn vi6n; mau gQp 3-5

ngudi/mdu, v6i tAn su6t nhu sau:

+ Ngudi chua tiOm vic xin phdng Covid-19 titip xric vdi nhiOu ngudi, nguy

c0 cao: 3 ngdy/lAn.

+ Ngudi chua ti€m vic xin phong Covid-l9 dn 2 mfii hoflc cl6 tiOm dir 2

mfri nhtmg chua dt 14 nghy: 5 ngdy/lAn.

+ Ngudi d5 tiOm v6c xin phdng covid-l9 mfii thir 2 dt 14 ngdy: t0

ngdyAAn.

- Doanh nghiQp, nhd thAu chiu tr6ch nhiem t6 chirc vd chi trd chi phi cho

viQc test nhanh kh6ng nguy€n.

- L?p nhat b, test nhanh kh6ng nguyOn (h9 vi t6n, bQ phen, ngdy test

nhanh kh6ng nguy€n, k6t quf,, cht ky ctra ngudi dugc test nhanh, ngudi thyc hiQn

test, chfi k;i Trucrng trqm y te).

- UBND c5p huyQn, c6p x5; chir dAu tu; co quan thanh tra chuy6n ngdnh,

quin ly trQtt1r xAy dUng c6p tinh, c6p huyQn t6 chirc ki6m tra, gi6m sdt.
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3. C6c si6u thi

- Test nhanh kh6ng nguy6n cho 50% ngudi ldm viQc; mdu gQp 3-5

nguoi/mAu, tAn suAt nhu sau:

+ Ngudi chua ti6m vlc xin phong Covid-19 titip xric v6i nhi6u ngudi, nguy
co cao: 3 ngdy/lAn.

+ Ngudi chua ti6m vic xin phong Covid- 19 dt 2 mfii ho[c d5 ti6m dt 2

mfli nhmg chua dir 14 ngdy: 5 ngdy/lAn.

+ Ngudi tld ti6m vlc xin phong Covid-I9 mfli thir 2 dt 14 ngity 10
. ,'x

ngayllan.

- Doanh nghiQp chiu tr6ch nhiQm t6 chirc vi chi trir chi phi cho viQc test

nhanh kh6ng nguy6n.

- Trulng hqp kh6ng ty thgc hi6n dugc thi ding k;i nhdn viOn y t6 ctra Tr4m
y t6 c6p xd h5 trcv test lAn clAu vlr hu6ng d6n (t6 chirc, c6 nh6n chiu chi phf mua

test; nh6n vi6n y t6 thUc hiQn test kh6ng thu phi) .

- Lap nhflt ky test nhanh kh6ng nguy0n (hq vd tOn, bQ phfln, ngiy test

nhanh kh6ng nguy6n, k6t qu6, chft kf ctra ngudi dugc test nhanh, ngudi thUc hien

test, chir ky Truong trpm y te).

- UBND c6p huyQn, cdp xd ki6m tra, gi6m s6t viQc thuc hien.

4. Chg truydn th5ng, cf,ng c6

- Test nhanh kh6ng nguy6n ngdu nhi6n cho 50oh ngudi bu6n ban, ngudi
thuong xuy€n ra vio chg, cing cb (tuy khu vyc nguy co); mdu gQp 3-5

ngudi/mdu, tdn su6t l6y mdu:

+ Ngudi dd ti€m vic xin 1 mfii hoac cld ti6m du 2 mfii rrhmg chua dt 14

ngdy: 3 ngdy/lAn.

+ Nguoi <15 ti6m vic xin phong Covid-l9 mfri thf 2 dtl 14 ngdy: 7
. ,,).

ngay/Ian.

- Don vi, doanh nghiQp qu6n ly chq chiu tr6ch nhiQm t6 chric test nhanh

kh6ng nguy6n.

- S0 Y t6 giao d<rn vi tryc thuQc t6 chirc test nhanh kh6ng nguy6n.

- Lap nhpt k1i test nhanh kh6ng nguyOn (h9 vd t6n, bQ ph0n, ngdy test

nhanh kh6ng nguyOn, k6t qu6, cht kf cria nguoi dugc test nhanh, ngudi thUc hiqn

test, chir ky Truong trpm y tC).

- S0 Y tC t<i€m tra, gi6m s6t viQc thgc hiQn.
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5. Cfra hhng, ccr sO sin xu6t kinh doanh, dich vg; hQ kinh doanh bu6n

br{n

- Test nhanh kh6ng nguy6n ng6u nhiOn cho t6i thitiu 50% ngubi bu6n b5n;

mAu gQp 3-5 ngudi/mdu, tAn su6t l6y mdu:

+ Nguoi chua ti6m v6c xin phong Covid-l9 ti6p xuc voi nhidu ngudi, nguy

co cao: 3 ngdy/lAn.

+ Ngudi chua ti6m vic xin phdng Covid-19 dn 2 mfri hoflc dd ti€m dn 2

mfii nhrmg chua dt 14 ngdy: 5 ngdy/lAn'

+ Nguoi d5 ti6m v6c xin phong covid-l9 mfri thf 2 dri 14 ngdy: 10

ngdyAAn.

- Chi phi do cta hirng, co s0 sin xu6t kinh doanh, dich vU; h0 kinh doanh

bu6n b6n chi tr6.

- Trpm y tC c6p x6 bO tri nhdn vi€n y t€ tO chuc test nhanh kh6ng nguyOn

lAn dAu vd hu6ng d6n cho c6c co sd tg test.

- Lap nhpt k1i test nhanh kh6ng nguy6n (h9 vi t6n, bQ ph0n, ngdy test

nhanh kh6ng nguy6n, k6t qu6, chfi ky cria nguoi dugc test nhanh, ngudi thgc hiQn

test, chir klf Truong trpm y tC).

- UBND c6p xd t6 chirc kii5m lr:a, gi6m s6t viQc thr,rc hiQn.

6. Cilc trudng hgc c6ng lfP' d6n l$P

6.1. Test nhanh khdng nguyAn cho 20% ngwdi gitio viAn, ngwdi ldm
XA-

viQc; mfru Sflp 3- 5 ngudi/mhu

+ Ngudi chua ti6m v6c xin phdng Covid-l9 ti6p xuc v6i nhidu ngudi, nguy

co cao: 3 ngiy/lAn.

+ Ngudi chua ti6m vic xin phdng Covid-lg dt 2 mt;i ho4c cld ti6m dt 2

mfri nhung chua dfi 14 ngiry: 5 ngdy/lAn.

+ Nguoi dE ti€m vic xin phong Covid-l9 mfii thir 2 dn 14 ngiry: 10

ngdy/lAn.

- Nhe trucrng t6 chfc test nhanh kh6ng nguy6n cho gi6o vi6n, nhdn vi6n

nhi trucrng.

- L6lp nhat k), test nhanh kh6ng nguyOn (h9 vd t€n, bQ phOn, ngdy test

nhanh kh6ng nguy6n, k6t qu6, chfr ky ctra ngudi dugc test nhanh, ngudi thyc hiQn

test, chfi k;i Trucm gtrqmy tC).

- I-IBND c6p huyQn , cdp xd ki6m ffa, gi6m s6t viQc thpc hiQn.
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6.2. Test nhanh khdng nguyAn cho 10% hgc sinh; mE, S\p 3 - s
ngor0umilu

- TAn su6t test nhanh : 7 ngdy/lAn.

- Nha truong t6 chric test nhanh kh6ng nguy6n cho hgc sinh.

- Lap nhat ky test nhanh kh6ng nguy6n (h9 vd t6n, bQ phQn, ngdy test
nhanh kh6ng nguy6n, k6t qu6, cht ky cira ngudi dugc test nhanh, ngudi thUc hiqn
test, chft k;f Truong trpm y tC).

- UBND c6p huyQn, c6p xd ki6m tra, gi6m s6t viQc thgc hiQn.

7. C6c doanh nghiQp kinh doanh v$n chuy6n hlrng h6a, vfln chuy6n
hhnh khr{ch, l6i xe v$n chuy6n hing h6a, h}rnh kh6ch, taxi:

- Test nhanh kh5ng nguy6n cho ZOYo ngudi lao clQng vi 16i xe vdi tAn suAt

nhu sau:

+ Nguoi chua ti6m vlc xin phong Covid-19 ti6p xirc vdi nhiAu ngudi, nguy
,' ,\

co cao: 5 ngay/lan.

+ Nguoi chua ti6m vic xin phong Covid-l9 dt Z mfii hopc dE ti€m du 2
mfii nhrmg chua dt 14 ngdy: 5 ngdy/16n.

+ Ngudi dE ti6m vic xin phdng Covid-l9 mfii thf 2 dir 14 ngdy: 10

ngdy/lAn.

- Cdc l,6i xe taxi cl6 ti6m vic xin dir 2 mf,i vic xin m6i dugc hopt clQng;

hdnh kh6ch khai b6o y te khi 10n xe taxi (xe taxi co md QR code, ho{c khai b6o
,A

gay ).

- Don vi chiu tr6ch nhiQm tO chirc vh chi tr6 chi phi cho vi6c test nhanh
kh6ng nguy6n.

- Lap nhft ky test nhanh kh6ng nguy0n (ho vd t6n, bQ phfln, ngdy test
nhanh kh6ng nguy6n, ki5t quA, chfr ky c[ra ngudi dugc test nhanh, ngudi thUc hiQn

test, cht k;i Truong tr4m y tC).

- UBND cdp huyQn chtr tri, ph6i hqp vdi nginh Y t6 vd thanh tra chuyOn

ngdnh giao th6ng vfln t6i ki6m tra, gi6m s6t viQc thyc hiQn.

8. C6c co quan, tlon vi thuQc hQ thSng chinh tri:
- Test nhanh kh6ng nguy€n cho 20o/o CBCNVC; m6u gQp 3 - 5 nguoi lmdu,

), .(
vol tan suat nhu sau:

+ Nguoi chua ti6m v6c xin phong Covid-l9 ti6p xirc vdi nhiOu nguoi, nguy
co cao: 3 ngdy/lAn.

+ Nguoi chua ti6m v6c xin phong Covid-lg dt 2 mfii hoflc dd ti€m dir 2
mfri nhrmg chua dir 14 nghy: 5 ngdy/16n.
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+ Ngudi dd ti6m v6c xin phong covid-19 mfii thri 2 dn 14 ngdy: 10

ngiy/lAn.

- Cbc <lon vi ty tO chirc test nhanh kh6ng nguyOn cho CBCNVC cira don vi.

- LAp nhat ki test nhanh kh6ng nguyen (hq vd ten, bQ phan, ngiry test

nhanh kh6ng nguy6n, k6t qu6, chir ky ctra ngudi dugc test nhanh, ngudi thUc hiqn

test, chir ky Truong tr4m Y tC).

- S0 Y t6; UBND c6p huyQn ki€m tra, gi6m s6t viQc thpc hiQn'

10. Khuy6n khich cdc giadinh tg test nhanh kh6ng nguy6n Ae fi0m tra, b6o

vQ sirc kh6e cho thdnh vi0n trong gia dinh vd xd hQi.

II. KIEM SOAT NGUON I,AY TtI gTN NGOAI TiNTT

l. TrGn c6c tuy6n Qu5c tQ: TO chric c6c ch5t ki6m tra trOn c6c tuy6n

QLIA, QL 27C, QL 26

- g6 tri di€m d6n tr6 kh6ch.O Ai.,f, (c6 quin lf vA phong ch5ng dich) ;

- g5 tri c6c dich vr,r h5 trg vfln tti, dn u6rrg tqi cdc trpm dung chdn ( ct6m

b6o an todn phong cht5ng dich).

2. Khu vqrc sffn bay:

- Nguoi ud tu virng dich : Khai b6o vir c6ch ly y t6 theo quy dinh.

- Nguoi re tt c6c vtng kh6c: Khai b6o y tt5 (noi cu trir tru6c khi d;5n tinh;

noi cu tni sau khi vito tinh).

3. Khu vgc ga tiu, b6n xe, cing bi6n:

- Nguoi vA til virng dich : Khai b6o vir c6ch ly y t6 theo quy dinh.

- Nguoi vA tu c6c vtng kh6c: Khai b6o y t6 (noi cu trf trudc khi dOn tinh;

noi cu trf sau khi vdo tinh)

III. DOi v6i cdc dia phucrng thyc hiQn Chi thi sO 16/CT-TTg ngey

3Ol3l2O2O cira Thir tu6ng Chinh phri, viQc tO chuc tAm so6t, ngdn ch?n viQc 16y

nhiSm thuc hiQn theo quy dinh tai C6ng diQn s0 1168/CD-BYT ngey 071812021

cria BQ Y t€ va t6ng cucrng thgc hiQn c6c biQn ph6p phong, ch6ng dich covid-lg.

rv. vE KINH rUi THI/C HIEN

- c1cdon vi dugc n€u t4i mpc 1 ,2,3,5,7 phan I st dpng kinh phi cira don

vi.

- Cdcdcrn vi sri dpng ngdn s6ch (mpc 6, 8 phAn I), c6c d6i tuqng dugc n6u

t4i mpc 4 phAn I: Giao S0 Tei chinh tham muu ngudn kinh phf thyc hiQn'
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Trong qu6 trinh thpc hiQn ,6u co phet sinh kh6 kh[n, vudng mdc, c6c co
quan, don v!, doanh nghiQp ph6n 6nh vO SO Y t6, S0 Lao dQng Thu<rng binh vd X5
hQi, Sd XAy dpg, Scy Giao th6ng, So C6ng Thucrng, Ban QuAn l;i Khu kinh t6
VAn Phong, IIBND c6c huy6n, thf x5, thdnh ph5 xem x6t chi dpo sua d6i, bO sung

ho{c gi6i quy6t kip thoi, phtr hqp.

Giao SO Y t6 chi dpo Trung tdm Ki0m so6t bQnh tpt chu tri, ph0i hqp,

hudng d6n, h5 trg vA m{t chuy6n m6n y t6 cho c6c co quan, dcrn vi trong qu6 trinh
trii5n khai thgc hiQn./.

Noi nhQn:
- Nhu tr€n (VBDT);
- Thuong truc Tinh fiy (b6o c6o);
- Chfi tich, c6c PCT UBND tinh (b6o c6o);
- Li€n clodn Lao clQng tinh;
- BCH B0 dQi Bi6n phong tinh;
- BCH Qudn sp tinh;
- Trung tdrn,KiiSrn so6t bQnh tft tinh;
- Phong Y t0 c6c huyQn, thi x6, thdnh phO;

- HQi Doanh nghiQp nh6 vd vtra tinh;
- Vdn phdng clai diQn VCCI tai Kh6nh Hoa;
- HQi Doanh rrhdn tr6 tinh;
- LDVP, Phong KGVX;
- Luu: VT, NN, HN.

TRUONG BAN
DAt

o

)t

PHO C TICH UBND riNn
Dinh VIn ThiQu

t



UBND rixs rHANs HoA
BAN gHi DAo pHoNG,

CHONG DICH BENH
covlD-l9 Khdnh Hda, ngdy 1lhangg ndm 202l

56: 86gb fiD-BCE

rhr;c hiQn tam thli vd. bterlrpYffucal*T an toirn phdng, ch6ng dich
COVID-l9 t4i ccr s& sf,n xu6t kinh doanh, du lich tr6n tlia nan tinh Kh6nh Hda

_ , Cdn cri QuV6t. dinh sO 2L}41QD.-BCDQG ngey 27lslzozocria Ban Chi dpo
Qudc gia phdng chdng CovID- 19 vc viQc ban hanh "Hu6ng d6n phdng, ch6ng
vd <l6nh gi6 nguy co l6y nhi6m dich COVID-I9 tai noi ldm viQc va ky tuc x6 cho
nguli lao dQng";

_ , C.an cu QuyCl dinh s6 2225/QE-BCDQG ngey 28l5l2O2O cria Ban Chi ilao
Q,r,oc gia phdng, chong dich covid-lg vd viQc ban hdnh "Hu6ng d6n phdng,
ch6ng vd d6nh gi5 nguy co l6y nhi6m dich Covid-19 tai trung t6m thuong mai,
siQu thi, chg, nhir hdng";

cdn cri Quy6t dinh s6 2787!QD-BYT ngay 051612021 cria BQ y tc uc
"Hudng ddn cdc phucrng 6n phong, chong dich khi c6 trubng hq,p mEc covlD-
L9 tqi ccy sd s6n xu6t, kinh doanh, khu cdng nghiQp";

Cdn cri c6ng v6n s6 66661BYT-MT ngdy 161812021 cria Bq Y t6 vO

"Hudng d6n phdng, ch6ng dich COVID-19 tAi cb quan, dcrn vi";
Cdn cri KOt luAn sO SO-ft /TIJ, ngey O7lgl2o2l cta Ban Thucrng vr,r Tinh

uy vA viQc thyc hiQn c6c biQn ph6p phdng, ch6ng dich bQnh Covicl-l9 theo mric
dQ nguy .o o th6r, tO ddn phd ir6n ctia bdn tinh Kh6nh Hda;

Tri6n khai thsc hiQn Chi thi sO I8/CT-UBND ngiy O7/gl2o2t crha Chfr
tich UBND tinh vC viQc 6p dung c6c biQn ph6p phdng, cnong dich bQnh Covid-
19 tuong irng v6i tring mric clQ nguy co th6n, to dan ph5 tr6n ilia bin tinh;

Ban Chi d4o phdng, ch5ng dich benh Covid-l9 tinh Khdnh Hda huong
d6n thuc hi6n tpm thoi mQt so uien ph6p b6o dim an tohn phdng, chong dic[
bQnh Covid-19 tqi cdc co sd s6n xu6t kinh doanh, dich vu, du lich tr6n dia bdn
tinh, tir ngey OBlg/2021 d6n khi c6 hu6ng d6n m6i, cU the nhu sau:

1. C6c co s6 s6n xu6t, kinh doanh, dich vg, du lich (CSSXKD,DVDL)
trong hu6ng ddn ndy dugc hiOu ld c6c doanh nghiQp, co s& s6n xu6t, co s0 kinh
doanh, co sd dich vp du lich, nhd mdy, c6c c6ng trinh xdy dgng trong vd ngodi
ngdn s6ch dugc phdp hopt ctQng theo quy dinh cira ph6p luQt.

2. Eidu kiQn tI6 c6c CSSXKD,DVDL dugc ho4t dQng, cU th6 nhu sau:
CSSXKD,DVDL dugc ho4t dQng khi d6m b6o di6u kiQn vC Oia bdn noi

d?t co s0 sin xudt vir di6u ki6n v0 an toin phdng ch6ng dich bQnh Covid-l9.
a.Dia birn noi rl{t co's& sin xu6t
- CSSXKD,DVDL c6 trp so cl{t tai <Iia bdn virng xanh (binh thudng m6i)

theo th6n, t6 d6n ph6.

CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA VrpT NAM
DQc lSp - Tg do - H4nh phrfic

Ký bởi: Ủy ban
nhân dân tỉnh
Khánh Hòa
Email:
ubnd@khanhhoa
.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Khánh Hòa
Ngày ký:
08.09.2021
11:25:11 +07:00



2

- Ho4c CSSXKD,DVDL c6 tru sd trOn dia bin ving vdng (nguy co), ving.
cam (nguy co cao), vtng i16.(nguy co rdt cao) nhtmg o vi tri biQt lfp, c6ch xa
khu ddn cu, nhu co s0 sin xudt kinh doanh t4i Khu, cpm c6ng nghiQp, co so kinh
doanh dich vu du lich tIi c6c d6o, b6n d6o...c6c vi tri kh6c, chri tich UBND cdp

tinh vd c6p huyQn xem x6t, quy0t dinh theo phdn c6p quin lf.
ThOn, td ddn ph6 co nguy co rdt cao, nguy co cao, nguy co, binh thucrng

m6i (cdn dugc gAi le vtng d6, vtrng cam, vDng vdng, virng xanh) dugc cQp nhat
hdng ngay, c6ng b6 cdng khai tpi c6c website nOu tpi mqc 10 trong Hu6ng ddn
ndy.

b. Didu kiQn vA an tohn phdng, ch5ng dich COVID-l9
- CSSXKD,DVDL chri dQng tii5n hdnh d6nh gi6 vd chi dugc hopt clQng khi

, , A. rA 1 ,. ? i, tl
co k€t qui mric dQ nguy co l6y nhi6m dugc d6nh gi6 du6i 50Yo theo QuyCt dinh
sO Z|S+1qD-BCDQG ngdy 27/5/2020 cta Ban Chi dao Qu5c gia phdng, ch6ng
dich COVID-l9 vC viQc ban hinh "Hu6ng d6n phdng, ch6ng vi cl6nh gi6 nguy
co l6y nhiSm dich COVID-19 tqi noi ldm viQc va ky t6cxdcho nguli lao dQng";
th6ng b6o cho St Y tti th6ng qua email...ho[c website cira S0 Y 16....d0 gi6m
s6t, ki6m tra. Ddng thdi phii cAp nhpt th0ng tin l6n hQ th6ng an tohn COVID
(antoancovid.vn).

- B6o d6m thgc hi6n mQt trong 3 m6 hinh: "3 tai ch5", "1 cung dulng,.2
di6m d6n", "2 tqi ch5, 1 vtng xanh" (nguoi lao clQng cu tru tai vtng xanh d6n
doanh nghiQp cl6 s6n xu6t tai ch5, 6n u6ng tai ch5, sau d6 vd nghi ngoi tpi vtng
xanh).

3. VA quin ly vDr sfr dgng lao tlQng

- CSSXKD,DVDL dugc sri dpng ngubi lao <lQng cu tru tpi virng xanh vd
virng vdng khi c6 gi6y chirng nh?n k6t qui x6t nghiQm 6m tinh vdi SARS-CoV-2
trong vdng 72 giir hoflc chri'ng minh cl6 dugc tiOm mfri 2 vhc xin phdng ngua
Covid-l9 sau 14 ngey ho{c ngudi dd diAu tri khoi benh Covid-l9. Ngudi lao
dQng tqi vtng xanh dugc di lim vi dugc vC nghi tpi nhd, noi cu trir. Ngudi lao
dQng t4i vtng vang sau khi ldm viQc quay trd lpi ncyi cu trir phii c6 giey chfrng
nhAn k6t qui x6t nghiQm 6m tinh v6i SARS-CoV-2 trong vdng 72 gid hofc
chimg minh dE dugc ti6m mfii 2 vic xin phdng ngira Covid-19 sau 14 ngdy.

- CSSXKD,DVDL kh6ng sir dpng ngudi lao ctQng cu tru trong vtng d6,
ving cary. Trucrng hgp ilflc biOt, CSSXKD,DVDL b6o c6o Ban Chi tlao tinh xem
x6t, quy6t dinh.

- pOi v6i ngdy dAu ngucri lao clQng tr& 14i s6n xu6t, CSSXKD,DVDL phii
gui th6ng b6o bdng v[n b6n hoflc tin nhin cho ngudi lao dQng. Th6ng b5o hodc
tin nhEn ldm viQc lir ccy s0 dO nguli lao dQng di qua c6c ch5t kiiSm so6t.

Sau d6, tdt ch ngudi lao dQng cua CSSXKD,DVDL ph6i lcj gi6y cam k6t
thyc hiQn c6c biQn ph6p phdng, ch6ng d[ch COVID-l9 v6i ngudi str dpng lao
dgng (theo m5u ctinh. kd.m). Ngudi lao dQng ding giSy cam ket niy li6n hO voi
Td trudrng tO d6n ph6 dO x5c nhdn ngudi lao dQng dang cu trfr tpi ving xanh vd
vfrng ving. CSSXKD,DVDL chiu tr6ch nhiQm gi6m s6t chpt ch6 vi co biQn ph6p
xir ly nghiCm AOi vOi nhimg ngudi lao d6ng vi phpm cam k6t ddky.

- CSSXKD,DVDL co thti tu td chtc xdt nghiOm cho ngudi lao d6ng thuQc
dcrn v! minh hoflc sri dung dich v],r ciua chc co sd y tti. Eon vi c6 th6 thu thgc
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hdnh test nhanh theo hudng d.dn (bing tdi li6u, video) 4*g. ddng tr€n trang th6ngtin cliQn tt cria so y te ho{c Trung t6m t ic- so6t bOnh t6t. chtr
cssxKD,DVDL chiu tr6ch nhiQm vc viQc thuc hiQn x6t nghi6m, k6t'qu6 x6t
nghiEm vd luu danh s6ch ngudi lao dOng, thoi gian thyc hiQn, .ht kf x6c nhpn
cua ngudi lao 

_tt_Qng, 
nguoi dugc ph6n c6ng thpc hi6n x6t nghiQm; dong thoi giri

vC Trung tdm Ki6m so6t bQnh tet tinh Kh6nh Hda qua.-uil...f,o4. website cfia
TSung tdm Kicm so6t benh tat tinh. -daht" kia;, ile" rr"h ,6;? ;il^;6 il;
cAn t[itit truy v6t.

- rtit qui x6t nghiOm nhanh hpng nguyOn SARS-COv-2 cho ngudi lao
cl0ng trong nOi b0 CSSXKD,DVDL tl6 thgc hi6n ph6t hiQn-sorn c6c trudng hqp
nghi nghi6m, phdng ch6ng dfch covlD-lg. chi su dung ktit qu6 x6t fuhi,il ee
ngudi lao ddng ctra CSSXKD,DVDL di dulng ttr noi crtru d6n noi ldm viec vi
nguoc lai.

- TAm thdi chua sri dung m6i lao dQng ngodi tinh; chi ti6p tuc st dpng lao
dOng ngodi tinh dang ldm vi6c tqi CSSXKD,DVDL. Trudng hgp ngudi lao dQng
ld cdc chuyOn gia ngodi tinh, CSSXKD,DVDL d6 xuar, finh UBND tinh xem
x6t, quy6t dinh.

- Trong thdi gian trong nu6c xtty ra dich Covid - 19: N6u khdng vi lf do
c6ng tdc hay c6 viQc cl6c biQt quan trgng thi ngudi lao dOrg tiong
CSSXKD,DVDL kh6ng di ra r]Bodi tinh, ngodi huyQn (truong hgp di thi khi vE
phAi thuc hiQn khai b6o y t6, n6u di v0 tir vtng Oicn tni tny. nign .dch ly vd x6t
nghi€m theo quy d!nh, chi phi c6ch ly vd x6t nghiOm do ngudi lao d6ng .-ni tra;.

- V,i dua d6n ngudi lao ddng
+ Khuy6n khfch cssxKD,DyDI. t6 chirc xe dua d6n ngudi lao dOng.

Truong hgp nguoi lao d6ng di chuytin bing phuong tiQn c6 nfran tfri chi duqc di
tri noi o dOn noi ldm vi6c vri ngugc lpi.

+ Trudng hqp GSSIIO,qVDL bo tri phucmg tiQn dua d6n ngudi lao
dq"gi cssxKD,?vDL th6ng nh6t v6i UBND .ap nuyp" noi nguoi lao?6ng cu
trir vO di€m tAp k6t d6n, tri ngudi lao d6ng. TrOn mdt phuong tiQn clua d6n chi
co ngudi lao dQng cira m6t CSSXKD,DVDL. Don vi lap danh s6ch ngudi lao
dOng, bO tri 

"O 
Oinh nh6m nguoi lao dQng di vd vA cirng xe; do thdn nhipi khi l6n

xe, dim b6o thuc hiQn dirng nguycn tic"l cung duong, z di6m d6n".
- DOi v6i c6c c.o so dlch vu du lich: Chi dugc hoat d6ng trd l4i sau khi

ddng ky u.u dugc sy d6ng y ctnUBND tinh; d6ng thcri b6o d6m .a. AiCu kiQn ve
phdng chdng dlch Covia--iq theo quy dinh cria Ban Chi dao tinh. Ccy sd dich v.u
du lich chi duoc titip nhdn, phuc vp kh6ch dE duoc ti6m mfli 2 v|c xin ngua
Covid-l9 sau 14 ngiry hoflc ngudi dd di6u tri kh6i bQnh Covid-19 vd c6 gi6y
chimg ntrOn k5t qu6 6m tinh u.r6i seRS-cov-2 trong vdng 72 gitr.

- ooi vdi c6ng trinh xdy dpg nha e tu nh6n: Chi dugc ho4t clQng khi b6o
d6m c6c di6u ki6n sau:

+ C6ng trinh n6m trong vtng xanh;
+ Nhe thAu xdy dung lpp phuong 6n dim b6o an todn Covid-l9 (gdm danh

s6ch nguoi lao dOng, phuong thrlrc test nhanh kh6ng nguyOn, giao nhpn vQt tu,
cam kOt thgc hiQn 5K), gui UBND c6p huyQn quy6t clinh-.

+ viQc qu6n l1i vd sir dpng lao dQng nhu mqc 2 crtaHudng d6n ndy.
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+ Nhe thAu chiu tr6ch nhiQm b6o dim an todn phong cht5ng dich trong
cOng trinh x6y dgng. Chfi dAu tu chfu tr6ch nhiQm gi6m s6t thgc hiQn.

4. VA quy trinh xfr lf khi c6 ca roic COVID-l9 t4i CSSXKD,DVDL
- Thr,rc hi0n theo hy6ng ddn Shi titit tpi Cgne vdn s6 66661BYT-MT ngey

161812021 cira B0 Y tO vC hudng dAn phdng, ch6ng dich COVID-19 jai co quajr,

clon vi; Quytit dinh s6 ZIU tqD-BYT ngey 05161202I cria BQ Y tti v€ hucmg d6n
c6c phucrng 6n phdng, ch6ng dich khi c6 trudrng hqp mic COVID- 19 tpi co sd
sin xu6t, kinh doanh, khu c6ng nghiQp.

- VA tfrOi gian t6 chric 14i s6n xo6t ru., khi c6 ca *6c, Tiy theo mfc dO ca
nhi6m COVID-l9 vd tinh hinh td chirc phong ch6ng dich COVID-l9 trong
CSSXKD,DVDL, Trung tdm ki6m so6t bQnh tat sC xem xdt, xu ly dich t6 theo
hudng "Ldy nhj6m 0 dOu, xu l1i 6.d6, ti6p tpc ho4t dQng", rirt ngin thoi gian xu
ly, sdm phUc h6i hopt dQng sdn xu6t.

5. ViQc I6y m6u x6t nghiQm tAm so6t cQng tl6ng thrpc hiQn theo Cdng
vin s6 8692|BCE ngiry 071912021cfra Ban Chi tlgo phdng, chdng dich bQnh
Covid-l9

6. Ki6m so6t nguy ccr lfiy nhi6m dich t4i c6ng ra vio CSSXKD,DVDL
- Thgc hiQn dAy du vi6c khai b5o y te bht buQc AOi vOi tdt ch ngudi lao

dgng; rftirng ngucri ti6p xric, li6n hQ v6i doanh nghiQp (kh6ch d6n ldm viQc, cung
c6p dlch u.r, su6t 6n, vfln chuy6n hdng h6a, nhi thAu x6y dUne...). Tdt chngudl
lao dQng phii cdi dat vd str dpng img dpng Bluezone ho{c phAn mdm quin ly di
bi6n dQng ddn cu theo quy dinh cta Chinh phir.

- BOi v6i nhtng nguoi kh6ng phii ld ngudi lao dQng cua CSSXKD,DVDL
khi vdo co s0 ph6i co kt5t qui xdt nghiQm RT-PCR hoflc x6t nghiCm nhanh k]r6ng
nguy6n SARS-CoY-2 dm tinh do co s0 y tO dfr di6u kiQn c6p (trong vdng 3

ngdv).

- EOi v6i nhfrng ngudi c6 sp ti6p xric, ldm viQc thuong xuyOn v6i ngudi
lao dQng trong CSSXKD,DVDL nhu: Cung cep dich vg, su6t en, van chuytSn
hdng.h6a, nhir thAu xdy dUng... tAn dAu ti6n d6n CSSXKD,DVDL y6u cAu pnai
c6 k6t qui x6t nghiQm RT-PCR 6m tinh v6i SARS-CoV-2 ho{c x6t nghiCm
nhanh kh6ng nguy6n SARS-CoY-Z Amtinh do co sd y t6 dt di6u kiQn c6p (trong
vdng 3 ngdy). Sau d6, dinh ky phii thyc hiQn x6t nghiQm nhu nguli lao d6ng cria
doanh nghiQp.

- Kht'khuAn OOi vOi phuong tiQn vQn t6i tru6c khi vdo CSSXKD,DVDL.
- CSSXKD,DVDL b6 tri khu vgc cli5 giao nhpn hdng, il6m b6o tli6u kiQn

thgc hi6n c6c biQn ph6p phdng, ch5ng dich; han chti th6p nhdt ngudi giao nh4n
hing le ngudi ngodi CSSXKD,DVDL tiOp xirc vdi nguli trong
CSSXI(D,DVDL.

- Trudng hgp ph5t hi6n nguoi nghi nhiSm phii thgc hi6n cSch ly tai phdng
c6ch ly tqm thoi cua CSSXKD,DVDL vd th6ngb6o kip thoi cho BQ phfln thucrng
trgc y tO tpi CSSXKD,DVDL Trung tdm Y t6 tr6n clia bdn ho{c Trung tdm kiOm
so6t b6nh t6t.

- c6ch ly cilc trudng hqp F0 tai ch5 tai GSSXKD,DVDL vd th6ng bdo
ngay cho Trung t6m Y t6"trcn'd!a ben r,oa. irrrg ia- rla- *ar ui"rr'iaiaa
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9lruy0n c6ch ly, di6u tri vd thyc hiQn khoanh vtng, khu khuAn theo quy dinh tai
Phu luc 2 cong vdn s6 6666lByr-MT ngey rcBlrozl crja Bg y te.

7. Thlnh lgp vi duy tri hogt d0ng Ban chi tl4o phdng, chSng dich
COVID-l9, T6 an toin COVID

- MAi cssxKD,DVDL thenh lOp Ban.chi dao phdng, ch6ng dich covlD-
19 do chri dcrn.vi ldm Trudng ban, c6 dAu mOi tham mlru, tO chriciri6n khai c6ng
t6c phong, ch6ng dich. Thenh viOn g6m clpi di6n C6ng dodn, Eoin thanh ni€n,
m6t sd t6 chirc, c6 nhdn trgc thuQc cta dcm vi; ph6n c6ng nhiQm vu cu th6 cho
c6c thdnh vi6n Ban chi d4o.

- M5i cssxKD,DVDr thdnh l?p ft ntr6t mEt T6 an todn COVID-IS; tuy
theo quy m6 sin xu6t, . so lugng lao dQng, d{c tht b6, tri s6n xu6t ctra
CSSXKD,DVDL md quy6t dinh thdnfr 10p cac fO an toin COVID- 19 gEnv6i tO
s6n xu6t, phdn xu0ng-s6n x,16t, khu vpc siln xu6t... d6m b6o phu hqrp v6i tinh
ch6t hoat dQng vd thgc hiQn t6t c6ng t6c phdng ch6ng dich.

- rhi0t lqp kcnh th6ng tin li6n lac gifra CSSXKD,DVDL (T6 an todn
COVID-19) v6i chinh"q.rycr, <lfa phucmg (To COVID cQng d6ng) ncri nguli lao
tl0ng cu tru d6.trao OOi thOng tin xu fV f.ip thdi trong viQc thpc hign c6c biQn
ph6p phdng, ch6ng dfch, ngdn ch6n nguy .o tay nhi6m {ch COVID-19.

8. Thirnh Iflp B0 phfln y t6 cfra CSSXKD,DVDL
- cssxKD,DVDL thenh 10p B0 phOn y t€ tai doanh nghiQp theo quy dinh

cfia Luft An todn, vQ sinh lao ddng ndm ZOl5; Nghi dinh s6 3glzolsAlE-Cp
ngey 151512016 ctra Chfnh phir quy clinh chi ti6t thi hdnh mdt sO di,5u cria LuQt
An todn, v€ sinh lao d6ng. Trucrng hgp kh6ng thdnh lap dugc b0 phOn y tti thi
doanh nghi€p phii h1i hgp dpng.vdi m.6t .o rb kh6m bqnh, chfia Uerf, d,i ,ang
lpc xri ly cdc trucmg hgi,p khAn c6p ph6t sinh theo quy dinh ph6p luft vA an todnl
vQ sinh lao clQng vd thuc hi6n c6c biQn ph6p phdng, chong dfch CovID- 19.

- s& Y tc pnoi hgp v6i c6c 56, Ban, Ngdnh licn quan theo d6i, d6n d6c,
c6c GSSXKD,DVDL thenh lOp B0 ph0n y tt5; hudng d6n cho GSSXKD,DVDL
r*rin g co s& y tc dtr ,.urg lgc dO kv hqp d6ng; hucrn[ ddn viQc thanh lpp vd ho?t
dOng cria bQ phOn y t5, nh6t Id trong vEc thlrc hiQn c6c biQn ph6p phdng, ch6ng
dich COVID-I9.

9. 85 tri khu vgc c6ch ly y t6 t4m thli
- cssxKD,DVDL uo tri khu vgc c6ch ly y ti5 t4m thdi dc c6ch ly y tri

ngay khi ph5t hi6n ca nhi5m, nghi nhi6m. Khu vuc c6ch ly y tO t4m thdi cua
cssxKD,DVDL ph6i nim ri6ng biQt v6i khu ldm viQc, xuong re., *r6t, clim b6o
thdng tho,6ng 1+i, ..6 khu vgc vO sinh ri0ng... d6m b6o c6c quy dinh v6 cich ly y
tO (n6n b6 tri g6n c6ng ra vdo).

- s0 Y t6 chi d4o c6c co sd y t6 tron dia bdn hu6ng d6n GSSXKD,DVDL
trong viQc bO tri khu vqc c6ch ly y ie @m thoi.

10. Vd viQc cung c6p vh ti6p nh6n th6ng tin
- Eia chi cilc trang web: cong thOng tin diOn tu phdng, chong dich tinh

Kh6nh Hda tai dia chi .khanhhoa. sd Y t6 rhanh hda
a ov. , Trung tdm Ki

Gttps:lwurw.tcsUtt<trannn )

so6t bOnh tat tinh Ift6nh Hda
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Trong qu6 trinh thuc hien n6u c6.ph6t sinh kh6 ktrdn, vu6ng mfc, cdc co
quan, don vf, doanh nghiQp phdn 6nh v0 Sd Lao dQng Thucmg binh vi Xe h6i,
So C6ng Thuong, Ban Quin lf Khu kinh t6 Vdn Phong, S0 Giao th6ng V4n tii,
S& Xdy dung, So N6ng nghiQp vd Ph6t trii5n N6ng t\6n, UB.ND c6c huy6n, thi
xa, thenh ph6 dC h6 trg, gi6i quy6t theo quy dfnh vd thdm quy6n

Giao S0 Y tti - Co quan thudng tryc cria Ban Chi dpo theo ddi tinh hinh
tri6n khai c6c nQi dung hudrng ddn n6u tr€n, kip thoi xu

,!vu6ng mdc cho c6c CSSXKD,DVDL ho{c tham mrru,
UBND tinh theo quy dinh.

DAI

ly,
de

{

th6o gO kh6 kh6n,
xu6t Ban Chi dpo,

G

Hudng d6n ndy thay thti tdt ch c6c COng vdn hu6ng d6n.trudc d6y ctra Ban
Chi dao phdng, ch6ng dich bQnh 6 ngudi.tinh Kh6nh Hoa vO d6m bio an tohn
phdng, ch6ng Covid-l9 trong co s& sin xu6t kinh doanh.

(Quyiit dinh sd 2|74/QD-BCDQG ngdy 27/5/2020 crta Ban chi dqo Quiic
gia phdng chdng COVID-L9; Quy€t dlnh sQ 2225/QD-BCEQG nsdy 28/5/2020.
cila Ban Chi dqo QuiSc gia phdng, chiing dlch Covtd-|9; Quy€t dinh s6
2787/QD-BYT ngdy 05/6/2021 cila BQ Y t€; Cdng vdn s6 6666/BYT-MT ngdy
I6/8/2021 cila BQ Y t€; K€t luQn sd 57-I{L/TU, nhdy 07/9/2021 cila Ban Thadng
vw Tinh ily; Chi thi s6 I8/CT-UBND ngdy 07/9/2021 cila Chil tlch (LBND tinh
daqc ddng tdi tai mqc "Vdn bdn sao y" tuAn C6ng Th6ng tin dtQn tth Khdnh
Hda).

KT. TRUOI{G BANNoi nhfinz
- Thudng trr,rc Tinh riy (b6o c6o);
- Cht tich UBND tinh (b6o c6o);
- C6c PCT UBND tinh;
- C6c s0, ban, ngdnh, clodn thtS thuQc tinh;
- C6ng an tinh;
- B0 Chi huy QuAn sp tinh;
- Ban Quin lf Khu kinh ti5 V6n Phong;
- UBND c6c huryQn, thi x6, thdnh ph5;
- C6c co s6'sAn xudt kinh doanh tr6n rlia bin tinh;
- Trung tdm Ki6m so6t bQnh t4t;
- Phdng Y tii c6c huyQn, th! x6, thdnh ph6.
- C6c Ldnh tlao VPUBND tinh;
- Luu: VT, NN, BL, HN.

o

1a.' ;-..ii

*
PHO TICH UBND riNn

Dinh Vdn ThiQu

74
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IVTAU CAM KET TUAN TIIU CAC QUY DINH PHONG, CHONG DICH
COVID-1q V6T NGIId STI DUNG LAO EONG

ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM
DQc lgp - Tg do - Hanh phric

ngdy... thdng... ndm 2021

BAN CAM xTT

THII. C HIEN PHONG, CHONG DICH COVID.l9 CUA NGIId LAO EONG
VOI NGIIOI SrI UUNC LAO EONG

Hg vd
t6n:....

Ngdy th6ng n6m sinh Gi6i tinh...... Qutic
tich.

Noi cu tnilluu trri (ghi rO th6n, tO Oan
pho)

HiQn nay, t6i tlang cu tni/luu trri tai th6n, tO aan ph5 "vtng xanh,,.

EiQn
thopi:

Vitri cdng
tdc:

BAn cam ktit ldm thdnh 02bhn,nguoi lao dQng git 0l bin, ngudi sri dpng lao ddng gi[
0l bin./.

D0 chri tl0ng phdng, chdng.dich COVID-19 tpi noi ldm viQc, t6i xin cam k0t thuc hiOn
nghi0m cdc citc quy dinh vd phdng, ch6ng dich COVID-19 cria don vi, rlia phuong noi
lim viQc vd khi di c6ng t6c. TOi s€ cQp nl-rAt, theo d6i th6ng tin vd th6ng b6o vdi thri
tru&ng don vilngudi sri dUng lao dQng v€ mric dQ nguy co dOi vdi thdn, tO ddn phO
trong trudng hgrp th6n, tO adn ph6 t6i cu trri/luu tru kh6ng cdn tr4ng th6i "virng *unh".
N€u vi pham t6i xin chlu hodn toin tr6ch nhiEm tru6c thri tru0ng don vilngudi sri dUng
lao d6ng vd trudc ph6p luflt.

DAI DIEN NGIIOI SU
DUNG LAO EQNG
(ky t€n vd d6ng dAu)

xAc NHaN CUA To
TRI.I6NG To DAN PH6

(ky, ghi rO hg vd ten)

NGtId CAM XAT
(ky, ghi rO hg vd tOn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

       ……. , ngày ... tháng... năm 2021 

BẢN CAM KẾT 

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI LAO 

ĐỘNG VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

Họ và tên:............................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:.......................... Giới tính.................... Quốc tịch........... 

Nơi cư trú/lưu trú (ghi rõ thôn, tổ dân phố):........................................................ 

Hiện nay, tôi đang cư trú/lưu trú tại thôn, tổ dân phố “vùng xanh”/ “vùng vàng” 

Số điện thoại:......................................................................................................... 

Đơn vị công tác, địa chỉ: ...................................................................................... 

Địa điểm nơi làm việc:........................................................................................... 

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, tôi xin cam kết 

thực hiện nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị, 

địa phương nơi làm việc và khi đi công tác. Tôi sẽ cập nhật, theo dõi thông tin và 

thông báo với thủ trưởng đơn vị/người sử dụng lao động về mức độ nguy cơ đối 

với thôn, tổ dân phố trong trường hợp thôn, tổ dân phố tôi cư trú/lưu trú không còn 

trạng thái “vùng xanh”/“vùng vàng”. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước thủ trưởng đơn vị/người sử dụng lao động và trước pháp luật. 

Bản cam kết làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng 

lao động giữ 01 bản./. 

 NGƯỜI SỬ DỤNG 

LAO ĐỘNG / CHỦ 

TỊCH UBND XÃ, 

PHƯỜNG1 

(ký tên và đóng dấu) 

XÁC NHẬN CỦA 

THÔN/TỔ TRƯỞNG 

TỔ DÂN PHỐ 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

NGƯỜI CAM KẾT 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

                                                           
1 Chủ tịch UBND xã, phường xác nhận đối với trường hợp người lao động tự do.  

 

MẪU 

SỐ 01 



 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

       ……. , ngày ... tháng... năm 2021 

BẢN CAM KẾT 

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CÁC CỬA HÀNG 

KINH DOANH SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP, VẬT LIỆU XÂY DỰNG, 

VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

Họ và tên đại diện hộ kinh doanh/cửa hàng:.......................................................... 

Ngày tháng năm sinh:.......................... Giới tính.................... Quốc tịch........... 

Số điện thoại:......................................................................................................... 

Hiện nay, tôi đang kinh doanh tại thôn, tổ dân phố “vùng xanh”/ “vùng vàng” (ghi 

rõ địa chỉ số nhà, đường, thôn/tổ)…………………………………………….... 

Mặt hàng kinh doanh: …………………………………………………………. 

Số lao động làm việc tại địa điểm kinh doanh: …. lao động. 

Stt Họ và tên Số điện 

thoại 

Địa chỉ thường 

trú 

Vùng 

xanh 

Vùng 

vàng 

1 Nguyễn Văn A ……. …… X  

2 Nguyễn Thị B ……. ……  X 

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, tôi xin cam kết 

thực hiện nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, như sau: 

- Chỉ bán mang về. 

- Người bán hàng, làm việc tại các cửa hàng, cơ sở phải đeo khẩu trang, tấm 

kính chắn giọt bắn, có dây giăng, vạch kẻ luồng ra/vào, có bàn trung gian 

giao/nhận hàng. 

- Có giấy xác nhận của chủ cơ sở/cửa hàng, giấy chứng nhận xét nghiệm kết 

quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-

19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh Covid–19 và hoàn 

thành thời gian cách ly theo quy định.  

Và sẽ tạm dừng ngay việc kinh doanh trong trường hợp thôn, tổ dân phố tôi 

đang kinh doanh không còn trạng thái “vùng xanh”/“vùng vàng”. Nếu vi phạm tôi 

xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND xã, phường…..và trước pháp luật. 

Bản cam kết làm thành 02 bản, người kinh doanh giữ 01 bản, UBND xã, 

phường……….. giữ 01 bản./. 

 CHỦ TỊCH UBND 

XÃ, PHƯỜNG 

(ký tên và đóng dấu) 

 NGƯỜI CAM KẾT 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

 

MẪU 

SỐ 02 




