
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày        tháng 9 năm 2021 
  

V/v xây dựng và tổ chức thực hiện 

kịch bản, kế hoạch phòng chống 

dịch COVID-19, bảo vệ an toàn 

“vùng xanh” trong tình hình mới 

 

 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã, phường; 

- UBND - Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 xã, phường; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban trên địa bàn thị xã. 

 

 Để xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kịch bản, kế hoạch phòng chống 

dịch COVID-19, bảo vệ an toàn “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, phù hợp với tình 

hình thực tế trên địa bàn xã, phường; Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm 

Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND – Chỉ huy 

trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các xã, phường như sau: 

1. Về kịch bản phòng chống dịch: 

- Khi xuất hiện F0, Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy 

phòng chống dịch COVID-19 xã, phường phối hợp ngành Y tế, các ngành liên 

quan tách ngay F0 khỏi cộng đồng đưa đi điều trị, truy vết F1, F2 cách ly y tế đúng 

quy định; ra quyết định thực hiện biện pháp giãn cách xã hội hoặc tăng cường biện 

pháp giãn cách xã hội trong phạm vi, quy mô nhỏ nhất, hẹp nhất có thể (xóm, tổ, 

thôn, khu phố) phù hợp yếu tố dịch tễ do Trạm Y tế đề xuất (hoặc Trung tâm Y tế 

hướng dẫn). Cử người quản lý chốt chặn kiểm soát nghiêm ngặt vùng lõi và tổ 

chức kiểm soát dịch nhanh nhất. Thời gian giãn cách xã hội hoặc tăng cường giãn 

cách xã hội có thể 48h hoặc 07 ngày và phải triển khai quyết liệt, hiệu quả, triệt để, 

đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch để đạt 05 mục tiêu: 

+ Một là, tuyệt đối không cho người dân ra khỏi nhà; “ai ở đâu thì ở đó” và 

thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5K”. 

+ Hai là, tổ chức tầm soát, xét nghiệm thần tốc toàn bộ người dân từ 2 – 3 

ngày/lần, tần suất 3 lần/7 ngày để bóc tách F0 khỏi cộng đồng đưa đi điều trị; truy 

vết F1, F2 cách ly y tế đúng quy định và trên cơ sở kết quả tầm soát đánh giá mức 

độ nguy cơ, để quyết định biện pháp tăng cường giãn cách xã hội hoặc nới lỏng 

biện pháp giãn cách xã hội. 

+ Ba là, kiểm tra bộ quản lý dữ liệu dân cư, tổ chức rà soát số hộ, số nhân 

khẩu, có biện pháp đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lõi vùng 

phong tỏa.  

+ Bốn là, tổ chức thăm khám, sơ cấp cứu ban đầu cho người dân (nếu số F0 

nhiều thì phối hợp Trung tâm Y tế thành lập ngay Trạm Y tế lưu động) tại vùng lõi 
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để người dân tiếp cận y tế ngay) và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

cho người dân (nếu có vắc xin được phân bổ cho vùng lõi, vùng phong tỏa). 

+ Năm là, tuyên truyền, vận động và huy động người dân theo tinh thần 

“mỗi người dân là một chiến sỹ”, “mỗi xã, phường là một pháo đài” tham gia 

công tác phòng chống dịch; đảm bảo an dân, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã 

hội trong vùng lõi, vùng phong tỏa. 

- Việc tổ chức thực hiện kịch bản khi có F0 xuất hiện từ phương án “3 

trước” “4 tại chỗ” của xã, phường đã chuẩn bị và chủ động tổ chức thực hiện, 

không chờ đợi, ỷ lại cấp thị xã; trường hợp “vùng đỏ đậm đặc”, nhà ở đông kín, 

san sát nhau, nguy cơ lây nhiễm rất cao thì tận dụng các cơ sở lưu trú, khách sạn, 

nhà nghỉ, công trình công cộng… để sơ tán giãn dân từ trong các “vùng đỏ đậm 

đặc” ra “vùng xanh” để khử khuẩn, làm sạch “vùng đỏ đậm đặc”, hạn chế tối đa 

việc lây nhiễm trong “vùng đỏ đậm đặc”. Trường hợp vượt quá khả năng, kịp thời 

báo cáo Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 thị xã phụ trách lĩnh vực giải quyết, hỗ trợ lực lượng lân cận tăng cường thực 

hiện với thời gian kiểm soát dịch nhanh nhất. 

2. Về kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

Trên cơ sở dữ liệu quản lý dân cư, cần tập trung cho việc tầm soát, xét 

nghiệm, sàng lọc đối tượng nguy cơ cao và khu vực nguy cơ cao, đảm bảo thực 

hiện kế hoạch chắc chắn, hiệu quả, không để trùng đối tượng, trùng hộ và cũng 

không để sót, lọt đối tượng, hộ và vùng, khu vực nguy cơ cao. Trong đó, lưu ý: 

- Đối tượng nguy cơ cao (người có hoạt động đi lại, mối quan hệ xã hội, giao 

tiếp rộng với bên ngoài) bắt buộc phải xét nghiệm đúng quy định (có trả phí) khi 

hoạt động. 

+ Người có một trong các triệu chứng mắc COVID-19 như: sốt, ho, khó thở, đau 

rát họng, mất mùi, mất vị…: phải xét nghiệm SARS-CoV-2 100% ngay trong ngày. 

+ Người có liên quan hoạt động vận tải, giao nhận hàng hóa: Lái xe, phụ xe; 

gia đình lái xe, phụ xe; shipper; garage sửa chữa, bơm vá lốp xe, rửa xe; cửa hàng 

xăng dầu. 

+ Công nhân/người lao động các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động; cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể; 

giáo viên, học sinh. 

+ Thợ hồ, thợ nề, công nhân/người thi công/phục vụ xây dựng công trình 

công cộng, nhà ở tư nhân (thợ sắt – nhôm – kính, thợ điện, thợ nước, thợ sơn…) và 

ngư dân. 

+ Tiểu thương (chợ, cửa hàng bán mang đi dọc Quốc lộ 1A cũ – mới; các 

tuyến đường trục chính xã, phường; tiểu thương giao/nhận hàng tại điểm giao nhận 

hàng do thị xã quy định; các tiểu thương hoạt động mua bán khác… 

+ Người lao động tự do các loại như: xe lôi, xe ôm, lò mổ gia súc, nhân viên 

thú y, lái xe thô sơ giao nhận hàng, người bốc vác… 
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- Khu vực nguy cơ cao: trường học, doanh nghiệp, chợ, cảng cá, âu thuyền, 

thôn/khu phố có mật độ dân cư đông, đậm đặc. 

Trừ các đối tượng nguy cơ cao, khu vực nguy cơ cao bắt buộc phải có giấy 

chứng nhận kết quả xét nghiệm test nhanh/PCR âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu 

lực trong vòng 03 ngày (72 giờ) trước khi hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương 

mại, dịch vụ, học tập, lao động sản xuất… xem đây là đối tượng đại diện hộ gia 

đình có hoạt động giao dịch ngoài xã hội nhiều hơn so với thành viên còn lại trong 

hộ gia đình. Các xã, phường đánh giá mức độ nguy cơ, chọn ngẫu nhiên, chọn đại 

diện hộ gia đình còn lại sao cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn mình 

quản lý nhằm đạt hiệu quả tầm soát cao nhất, chắc chắn nhất, tiết kiệm nhất. Thống 

nhất chủ trương, vận động người dân được chọn ngẫu nhiên, người dân được chọn 

đại diện hộ gia đình vì sức khỏe của bản thân, gia đình chia sẻ khó khăn, trả phí 

tầm soát, xét nghiệm định kỳ theo kế hoạch (ít nhất là mẫu gộp 2 với giá bằng giá 

mua test). Nhà nước chỉ hỗ trợ cho hộ nghèo, một phần cho hộ cận nghèo, gia đình 

chính sách và những ổ dịch lớn, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao cần tập trung khống 

chế dập dịch trên địa bàn thị xã. 

3. Trên cơ sở kết quả xử lý phát sinh ổ dịch, số lượng F0 và thời gian sau 28 

ngày kể từ ngày ca bệnh xác định trong cộng đồng gần nhất được cách ly y tế 

không ghi nhận ca bệnh xác định mắc mới và kế hoạch phòng chống dịch, tầm soát 

thường xuyên và định kỳ, Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy 

phòng chống dịch COVID-19 các xã, phường xây dựng kế hoạch và cam kết bảo 

vệ an toàn vùng xanh đến từng đối tượng nguy cơ cao, khu vực nguy cơ cao, trong 

từng thôn, khu phố trên địa bàn xã, phường mình quản lý. 

Yêu cầu Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung 

tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu lực, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 của Thị ủy; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 thị xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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