
UBND THANH PRO HAl PHONG 
BCD PHONG CHONG DICH 
BNH nCoV THANH PHO 

S: Oc2 /1ID-BCD 

CONG HOA xA HQI dHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Ti,r do - Hanh phñc 

Hal Phông, ngày 0 tháng 02 nám 2020 

HU'ONG DAN 
Giám sat bnh viêm dirô'ng ho hp cp do chüng mó'i 

cüa vi rñt Corona (nCoV) trên dja bàn thành ph Hãi Phông 

Can cü Lut Phông, chng bnh truyn nhip näm 2007; Nghj djnh 
101/2010/ND-CP ngày 30/9/20 10 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt 
s diu cüa Lu3t  Phôrg, chng bnh truyn nhim v áp dmg bin pháp cách ly y 
t, cung ch Lách ly y t và chông djch dc thu trong th?yi gian có djch; Quyêt 
djnh s 181/Qt-BYT ngày 21/01/2020 cüa B Y t v vic hu&ng dn t?m  thai 
giám sat và phông, chng bnh viém &ring ho hp cp do chüng rnâi cüa vi rut 
Corona; Cong van s 364/BYT-DP ngày 29/1/2020 cüa Bô Y tê ye vic huàng 
dn ngir&i tip xüc gn vâi tru1ng hçxp bnh do nCoV gay ra và ngithi tü ye vüng 
djch; Cong van s 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 cüa Thu trnrng Chinh phü 
v vic tang cr&ng phông chng djch do nCoV gay ra, Ban chi do phông, ch6ng 
djch bnh nCoV thành ph xây dirng Hixàng dn tam  thyi giám sat và phông 
cMng bnh viêm drning ho h.p c.p do chüng mâi vi tht Corona cii th nhu sau: 

1. Djnh nghTa trtrô'ng hçrp bnb và ngirài tip xüc gn 
1.1. Trwô'ng hip bnh nghi ng?i (trwuing hip bnIz giám sat) 
Là tru&ng hcp nhim trüng du?xng ho hp cp tinh, vâi các bij hin s&, 

ho, có th có khó thâ và có mt trong các yu t djch t sau: 
- Co tiên si'r dênlâ/vé tir vüng có djch trong vông 14 ngày trithc khi khâi 

phát bnh; hoc: 
- Tiêp xi1c g.n (trong vông 2 met) vói trithng hçip mc hoc nghi ngi mc 

bnh viêm duäng ho hap cp do nCoV. 
1.2. Trithng hçrp bnh xác djnh 
Là trixäng hçip bnh nghi ngi có xét nghim khng djnh nhim vi rut 

nCoV. 
1.3. Ngwôi tiEp xác g4n 
- Nhan vien Y t tr'çtc tip chäm soc, diu trj tnthng hcip bnh xác djnh; 

nhan viên Y te, nhân viên phiic v khác có tin sü tip xic vâi bnh nhãn xác 
djnhlphông diêu trj bnh nhân xác djnh trong qua trinh lam vic. 

- Ngrnii cüng lam vic trong khoâng cách gn hoc & cüng phông lam vic 
vâi tnthng hcip bnh xác djnh. 

- Ngizii ngi cUng hang hoc truOc sau hai hang gh (2 méO trên cüng mt 
chuyên xe/toa tàu/máy bay v&i trithng hcip bnh xác djnh. 

- Ngu&i song trong cüng gia dInh vâi tnthng hçrp bnh xác djnh. 



2. Djnh nghia djch 
2.1. O djch: mt nai (thôn, xóm, di/tô dan phô/âp/khómldan vi...)  ghi 

nhn tü 1 truông hqp bnh xác djnh tth len. 
2.2. 6 djch chaAm  daY: khi không ghi nhn tru&ng hçip m&c mOi trong vông 

21 ngày ké tü ngày khâi phát tru&ng hqp bnh gn nhât. 
3. Ni dung giám sat 
*flnh huáng 1: Ap ding di vói nhfrng ngw?ri di/dn & yang, quc gia 

không có djch bçnh, không qua cánh qua quEic gia dang có djch bnh 
a. £)óí vói doanh nghip, cong ty 
- Thrc hin khai báo thông tiny tê, lQtp danh sách d6i tuqng d theo dôi, giám 

sat tInh trng sue khôe trong vông 14 ngày kê tü ngày nh.p cành vào Vit Nam. 
- Y t co quan, Tram  y th tuyn xã, phu?mg, thj trn (sau day gçi chung là 

tuyn xâ) theo dôi tInh trng süc khöe và do nhit d 2 1n1ngày vào lüc 9h00 và 
14h00. 

- Sau thôi gian 14 ngày theo dôi, giám sat, tnrng hçip nào không có biu 
hin bnh thI cho lao dng quay trâ lai  lam vic bInh thix&ng. 

- Khi có tru&ng hcip xut hin các biu hin ho, s&, khó th&... nghi ng 
mc bnh dua dn Ca sâ y t gn nht d khám, diu trj kjp thai. 

b. Ddi vói cá nhán tçzi ct5ng dOng 
- Khuyn cáo theo dôi tai  nhà trong vông 14 ngày và hang ngày theo dOi 

tInh trng si.'rc khoé, nu Co biu hin bnh thI dn ngay ccc so y t gtn nht d 
ducrc khám, diu trj kjp thOi. 

- Y té Ca quan, Tram Y tê tuyên xa phài chü dng theo dOi hang ngày so 
hrqng, tInh hInh sue khOe cüa nh&ng dôi tuqng nay thông qua din thoai hoc 
trrc tiêp và báo cáo ye Trung tam Y tê qun, huyn trén dja bàn truOc 1 4h00 
hang ngày. Trung tam té qun, huyn tong hçip, gi'ri ye Trung tarn Y tê dir 
phông (dja chi email: ttytdphpgmail.com) trithc 15h00 hang ngày dê tong hqp 
báo cáo SO Y tê truOc 16h00 hang ngày (dja chi email: 
nghiepvuyhpgmail .com; huongnguyen 1 8O6gmail .com). 

Lwu j: Y tl cc' quan, doanh nghip lien h so diçn thoçi dwàng day nóng 
cia Trung tam Y tê qu2n, huyn dã cOng ho trên Webs ite So' Y tê. 

*flnh hung 2: Ap d4rng nhfrng ngwiri nhIp cãnh vào Hái Phàng, k cà 
ngu'ôi n,thc ngoài nhlp cánh vào Hái Phèng dIn là' hoc di qua các linh thành 
phiJ cüa Trung Quác (nhwng không di qua tInh Ho Bc, Trung Quuic) Irong 
yang 14 ngày iJ là' ngày 07/02/2020: 

a. Các truàng hcrp cách ly tgi dja diem cách ly tp trung Cc' so' II Bnh 
viçn Viçt Tip cci so' 2 (An DOng, An Diroi'zg,), yêu cáu Bnh vin Viçt Tip thyv 
hin theo hwáng dan sau: 

- Phân loai d6i tuqng theo dOi: Thrc hin các bin pháp each ly phü hçip 
theo nhóm. Táeh riêng khu virc theo dôi cho nhftng nguOi den tü tinh Ho Bäc. 

- B trI can b y t theo tüng tInh hung; thirc hin giám sat y t theo 
huOng dn cUa Bô Y t. Lp h thng s ghi chép, theo dôi nhit d cüa nhüng 
nguOi each ly 2 lãn/ngày, theo döi tInh trng sue khOe cüa nhüng nguOi cách ly 
nu thy triu trung ho, s6t, tue ngirc, mt mOi... nghi ng& bj nhim nCoV phái 
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chuyn ngrii bnh ctn khoa Bnh Nhit d&i cüa Bnh vin HN Vit Tip d 
cách ly, lay mu và diu trj. Báo cáo thông tin lien quan dn ngithi nghi nhim 
nCoV cho Trung tam t dir phông thành ph và Sâ Y t. 

- Theo dôi và k& thüc each ly khi nguii each ly ht 14 ngày tInh tü ngày 
nhp cành vào Vit Nam; thông báo cho các dja phixong ngày h& hn cách ly; b 
trI viêc bàn giao ngu1i ht th&i gian each ly cho chInh quyên dja phisang và Cong 
an thành ph& 

- T chüc thirc hin các bin pháp diet khun, khCr trüng môi trtxrng và xi:r 
1 cht thai tai  nai each ly theo quy djnh. 

- Bâo dam trang phic phông h, diu kiin v sinh cá nhân cho thy thuc, 
nhân viên y t và các truông hcip ducic cách ly. Theo dôi sue khóe cüa thây thuc, 
nhân viên y t trrc tip tham gia theo dôi chäm soc ngrii cách ly. 

- Ph& hçip vii các ca quan lien quan dam báo an ninh trt tir. Kiên quyt 
không d các tnr?mg hçxp nay ra khói nai cách ly và tip xüc vâi ngithi xung 
quanh. Trix?mg hçip di tuçing không thrc hin yêu càu cách ly thI kip  th?ii báo 
cho Cong an d ap dung bin pháp cixecng ch cách ly theo quy djnh cüa ChInh 
phil. 

- Dam bão cong tác hu cn, phvc vi an ung cho ngtthi cách ly và nh 
viênytê. 

A' 

- Thirc hin các bin pháp chuyên mon kháe theo quy djnh. { TE ) 
b. Các trithng hcip khác ngoài quy djnh tgi dim a. Ap dung nhtt tInh ,/ 

hung 1, và bá sung them: 
- Lp danh sách nMng ngiz?i tiêp xüc gân vâi trubng hcxp nay, khuyên cá 

nhitng ngu?ii nay tr cách ly ti nhà trong vông 14 ngày và hang ngày theo dôi 
tmnh trang süc khoé, nêu Co biêu hin bnh thI den ngay ca sâ y té gan nhât dê 
&rcic khám, diêu trj kjp th&i. 

- Các dan vj thirc hin chê d báo cáo nhir quy djnh tai  tInh huông 1. 
*flnh huong 3: Ap dyng nhfi'ng ngw?ti nhp can/i vào Hái Phèng, k cá ngwôi 
nu'&c ngoài nhip can/i vào Hãi Phbng din tic hoçIc di qua 31/31 tin/i than/i phoA 
cáa Trung Quác nhwng có nghi ngô' bj nhiêm nCoV hoc nhfrng trirô'ng hrp 
nhip cánh din tic hoc di qua tin/i Hi Bc, Trung Quofc (ki cã không có biiu 
hin bnh) trong vèng 14 ngày /d ta ngày 07/02/2020 

- Lp tue each ly y tê tuyt di ti: 
+ Bnh vin Tré em Rái PhOng: cho các tru&ng hqp dixâi 15 tui (trw&c khi 

chuyén lien h ththng day nóng 0936300989,). 
+ Bnh vin Vit Tip Hâi Phông: cho các trithng hqp trên 15 tui (trtt&c 

khi chuyên lien h thr&ng day nóng 0902210218,). 
- Các dan vj can chuyn các tnthng hçip nay dn hai Bnh vin trên phái 

báo cho Trung tam Cp ciru 115 d b trI xe ciru thixang, dam báo an toàn cho 
nhân viên y tê và tránh lay lan ra cong  dng. Các phuang tin chuyên chä bnh 
nhân phái ducic sat trCing, tay u bng dung djch khir trilng có chüa 0,5% Clo hoit 
tinh. 
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GIAM DOC SC Y TE 
Phm Thu Xanh 

KT. TRING BAN CIII DO 
IJ1NG BAN 

- L.p danh sách nhftng nguii tip xüc gn vOi bnh nhân thirc hin each ly 
tai nhà hoc co sâ liru trü (dôi vth doanh nghip, cong ty) duói sr giám sat cht 
chë cüa Co quan chirc nãng (ChInh quyên, Cong an, Trtm Y t tuyên xä/ Y t co 
quan); kiên quyêt không dê các tri.r&ng hqp nay ra khöi nhà hoc ncii km tth và 
tiêp xi1c vOi ngithi xung quanh trong vông 14 ngày và hang ngày theo dOi tInh 
trng sue khoé, nêu có biêu hin bnh thI den ngay Co s& y tê gãn nhât dê dirge 
khám, diêu tr kjp thri. 

- Y tê co quan, Tram  Y tê tuyên xa phâi chii dng theo dOi hang ngày so 
htrqng, tInh hInh s1rc khóe cUa nhttng dôi tixcmg nay thông qua din thoai ho.c 
trirc tiêp và báo cáo ye Trung tam Y tê qun, huyn trên dja bàn tri.râc 14h00 
hang ngày. Trung tam tê qun, huyn tong hgp, gài ye Trung tam Y tê dci 
phông (dja chi email: ttytdphpgmail.com) trithc 15h00 hang ngày dê tong hqp 
báo cáo Sâ Y té truâc 16h00 hang ngày (dja chi email: 
nghiepvuyhp@gmail.com;  huongnguyen 1 8O6gmai1.com). 

- Khu vrc each ly và nhà bnh nhan phâi dirge khir trilng bang each lau rCra 
nell nha, tay näm c1ra và be mt các do 4t trong nhà bang dung djch khir trüng Co 
chüa 0,5% Clo boat tInh. M9i chat thai ran tai  khu vic each ly dc bit, chat tiêt 
du&ng hO h.p (dôm, rãi, djch miii h9ng, djch phê quãn, ...) cUa bnh nhân phâi 
dirge xr l' frit d bang dung djch khü trüng có ehüa 1,25% Clo boat tInh vâi t' l 
1:1 trong thii gian It nhât 30 phüt sau do thu gom theo quy djnh ciia co sâ diêu trj. 

- Bnh vin Tré em và Bnh vin Vit Tip hang ngày báo cáo các trumg 
hqp each ly tuyt di ye Sâ Y t qua PhOng Nghip viii Y và Trung tam y tê dix 
phOng truàc 1 5h00 (theo các dja chi email nhu trên). 

Tiiy theo din biên ciia djch bnh nCoV, các kêt qua diu tra, nghiên ciru 
dich t h9c, vi rit bce, lam sang và các khuyn cáo ciia T chüc Y t th giOi, 
Ban chi dao  phOng, chng djch bnh nCoV cUa thành ph s tip tic cp nht và 
diu chinh hixàng dn cho phii hgp./J )  

Ncinhin: 
- Van phông UBND TP; 
- Các thành viên BCD PCD nCoV TP; 
- UBND qun, huyn; 
- Báo Hãi Phông, Dãi PTTH HP, Cong TTDT TP; 
- Ban Quan 1' khu Kinh tê; 
- BGD SYT; 
- Các phông ban SYT; 
- Các don vj trong ngành y tê; 
- Các BY b, ngành; 
- Các BY, PKDK tix nhân; 
- Luu: VT, NVY. 
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