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HUYN KIM  SON 

S: 2-fli  /UBND-YT 
V/v trin khai thirc hiên môt s biên 
pháp phông, chông djch COVID-19 

trên dja bàn huyn 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phuic 

Kim Scm, ngày 1O tháng 9 nám 2021 

KInhgtri: 
- Thu tru&ng các c quan, dan vi,  ban, ngành, doàn th 

trén dja bàn huyn; 
- Chu tjch UBND các xä, thj trân. 

Thirc hin Cong van s 584/UBND-VP6 ngày 10/9/2021 cüa UBND tinh 

Ninh BInh v vic trin khai thirc hin mt s bin pháp phông, chng dch 

COVID-19 trên da bàn tinh. D dam bào yêu cu vira phông, chng djch COVID-19, 

vi'ra phát trin kinh t trong thii gian tip theo, UBND huyn yêu cu các ca quan, 

don vj, ban, ngành, doàn th trên dja bàn huyn, UBND các xä, thj trn trin khai 

thirc hin các ni dung sau: 

1. V th?ñ gian cách ly, di tuçng cách ly 

a) Quy djnh chung 

D dam báo an toàn phông, chng djch thng nht nâng cp ct phông 

chng djch i mrc cao that. 

- Thii gian thirc hin cách ly: 14 ngày, áp diing dôi vth each ly tp trung 

(Fl) và each ly tai  nhà. 

- Di vi bnh nhân tái duang tInh, beth nhân FO: diêu trj tai  cci só y tê nhu 

dang áp ding t?i  tinh hin nay. 

- Tiêu chun ra vin thirc hin theo van bàn s 367/UBND-VP6 ngày 

02/7/2021 cüa UBND tinh. 

- Nhttng ngithi v Kim San tr tinh ngoài du phâi thirc hin khai báo y t 

theo quy djnh. Thirc hin giám sat, quãn 1 chit chë ngu?ñ v Kim San tü các tinh, 

thành ph, dja phuang (dtp huyn) dang thirc hin giãn each xã hi theo Chi thj 16 

du phãi thrc hin each ly tp trung 14 ngày. 

b) Di vri ngui di/v Kim San tir thành ph Ha Ni 

Th%rc hin each ly y t tp trung 14 ngày (tth nhftng tru1ng hçip dc bit). 

Can ci'i vào giy xác nhn xã, phuing ncii lixu trü và quy djnh phãn viing theo Chi 

thj s 20/CT-UIBND ngày 03/9/2021 cüa UBND thành ph Ha Ni d tin hành 

sang l9e, diu tra, phân 1oti quãn 1 di tuçmg nay nhu sau: 
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- Di vâi ngu1i v ti'r Vüng 1 (viing do): 

+ T chi'rc cách ly tp trung t,i thiu 14 ngày, tInh tü ngày áp diing bin 
pháp cách ly, tip tiic cách ly tai  nhàlnoi liiu trü 14 ngày sau ngày each ly y t $p 
trung; 

+ Trin khai 1y mu xét nghim SARS-CoV-2 ti thiu 4 1n vào các ngày: 
ngày 1, ngày 7, ngày 14 và ngày 28 cüa toàn b giai doin cách ly hotc ngay khi 
di tuçrng dang thirc hin each ly có triu chirng nghi ng mc bnh. 

- Di vâi nhüng trtthng hcp v ti'r VOng 2 (vOng da cam) và Vüng 3 (vOng 
xanh): 

+ T chtrc each ly tp trung ti thiu 14 ngày vào khu vi1c khác vi nguYi 
v tir vüng 1 (vOng do). 

+ Triên khai 1y mu xét nghim SARS-CoV-2 ti thiu 2 1tn vào các ngày 
1 và ngày 14 cüa giai don cách ly hoc ngay khi di tilcmg dang thirc hin each ly 
có triu chüng nghi ng mc bnh. 

c) Các tru&ng hçp dc bit 
- D& vri nhUng tnrmg hqp di cong tácIv cong tác theo nhim vit Quc 

gia, nhim vii cüa Trung uo'ng, dã tiêm dy dü 2 mUi vc xin, có bin pháp kim 
soát djch chat ch thI chi th1rc hin 1y mu xét nghim RT-PCR và không phâi 

thirc hin each ly. Nhftng trithng hçip di cong tác ra tinh ngoài khác theo chi dao 
cUa länh dao  tinh, Ban Chi dao  phOng, chng djch COVID- 19 cüa tinh, së can cü 
thông tin diu tra djch t bce d quyt djnh bin pháp phü hçip cho trng ngtthi. 

- Di vi nhüng trueing hçip (chuyên gia, ngu'&i ye' lam vic, cong tác... dd 

dwçic sir cho phép cza UBND tInh) tü các tinh, thành ph dang thirc hin giãn each 
xã hi, có chirng nhn tiêm dO 02 mUi v.c xin phOng COVID-19 và có giy xét 
nghim RT-PCR am tInh trong vOng 72 gi tInh ti'r thai dim 1.y mu dn thai 
dim v Kim Scm thI không phâi thirc hin each ly ttp trung và chi thirc hin tix 

theo dOi sirc khOe, phái lam vic, an, a tai khu v1rc riêng, han  ch tip xOc vói 
nguii khác. Khi v Kim Scm phãi thirc hin xét nghim ngay RT-PCR hotc xét 
nghim nhanh kháng nguyen, vic xét nghim nay duqc thirc hin 03 ngày/1n cho 

dn h& ngày thCr 14 tInh tü khi bt du v Kim San. 
- Di vâi nhUng ngrr?.ii di khám, chüa bnh tr& v Kim San ma vn cn phãi 

chäm soc y t thI t chirc each ly y t tai  ca s& y t. Truang hçip bnh nng him 

nghèo duçic Co quan y t xác then thI th chüc each ly tai  nhà nhung chInh quyn 

co s& phâi giám sat chit chê qua trInh thirc hin each ly. 
- NhIng tru?mg hqp khac phãi báo cáo UBND huyn hoc Ban Chi ctao 

phông, chéng djch COVID-19 cOa huyn d xin kin chi dao  cOa UBND tinh 

ho.c Ban Chi dao  phông, chng djch COVID- 19 cOa tinh. 



3 

2. Cho phép hott dng trâ iai  các hoat dng, kinh doanh, djch v11 không 
thit yu tr OohOO, ngày 11/9/2021, trr: 

- Các boat dng tai  khu du ljch, dim du ljch, di tIch; 
- Các boat dng nghi l ton giáo, tin nguOng trên 20 ngixi; 
- Các hoat  dng th diic, th thao tap trung trên 20 ngithi. 
- L hi, Karaoke, quán Bar, xông hoi, các loai hInh massage, tm qut, 

game online, trô chcii din tir (quan internet), phông trà có giao h.ru van ngh, bi-a, 
rap chiu phim, b bcii; 

- Các quán hang phic vii an, ung tai  via he, khu virc cong cong; 
- Hot ding chà khách, xe hqp dOng tü Kim San di các tinh có ca nhim 

cong dng và ngugc lai.  Xe khách duing dài drng don, trã khách ti Kim Son. 
Di vói lái xc dn giao hang hoá, 4n chuyn tai  Kim Son phãi xét nghim nhanh 
kháng nguyen. 

3.Yêucu 
- Djch vii phiic v1i an ung, giài khát chi duc phiic vi s hxqng khách 

không qua 50% s bàn; các djch vi ct tóc, gi du, gym, spa, thm m5 chi duçic 
phiic vi s luvng kbách không qua 50% cong sut. Không phiic vii di vâi khách 
trên các xe dithng dài v tir nhtng tinh, thành pM có ca nhim cong  dng. 

- Các co s& djch vii, kinh doanh, phitc viii khi hoat dng trO lai  phãi thrc 
hin nghiêm thông dip 5k và các bin pháp v phông, cMng djch COVID-19 
theo quy djnh. Nguii dirng du các don vj, CO S(Y kinh doanh djch vi phài chju 
trách nhim truc pháp 1ut v ViC tuân thu cac quy djnh v phOng, cMng dch 
COVID- 19. 

- Các boat dng khac thirc hin nhu các thông báo truOc day cüa UBND 
tinh, Ban chi dao  phOng, cMng djch Covid- 19 cña tinh và cüa huyn. 

4. Tip tçic han  ché các to chic boat dng tp trung dông ngithi không cn 

thit (trên 20 ngithi); thrc hin nghiêm vic deo khu trang khi ra ngoài nhà, gi 
khoàng each giüa ngizYi vâi ngi tai  CaC dja dim cOng cong... 

Giao Trung tam t huyn cp nht the dja phucing thuc vüng do (co djch 

COVID-19 trong cong dng) trên website "soyte.ninhbinh.gov.vn" và thông báo 

cho the co quan, don vj lien quan, UBND các xa, thj trn bi& và thc hin the 
bin pháp cách ly và phông, chOng djch theo quy djnh. Trong qua trInh thirc hin 
nêu có vuOng mac báo cáo kjp thai v UBND huyn và thtthng tnrc Ban Chi dao 
phOng, cMng djch COVID- 19 cüa huyn dé báo cáo UBND tinh và Thithng trirc 

Chi dao  phOng, chOng djch COVID-19 tinh; 
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Giao UBND các xà, thj ti4n c.p nh.t vüng có djch cüa Si Y t trên website 
"soyte.ninhbinh.gov.vn", thông báo danh sách các dja phuang nay tOi các cci si 
phiic vii an ung, yêu cu các cor sâ nay niêm yt d thirc hin. 

UBND huyn Kim Son yêu c.0 Thu tni&ng các Ca quail, dan vj, ban, 
ngành, doàn th trén dja bàn huyn, Chü tjch Uy ban nhân dan các xã, thj trtn can 
cü chrc nàng nhim vii nghiêm t1ic trin khai thirc hin các ni dung trên và chju 

trách nhim tri.rc UBND huyn, Chü tjch UIBND huyn v vic thrc hin cong 

tác phông, chng djch COVID- 19 déi vói lmnh virc, dja phi.rong phit trách.I.- 

Niiinl,ân: 
- Nhi.r trén; 
- TT Huyn üy; 
- U HDND huyn; 
- Länh dao  UBND huyn; 
- BCD phông, chông djch COVID-19 huyn; 
- CVP, PCVP HDND&UBND huyn; 
- Dãng üy các xA, thj trân; 
- Ltru: VT. 
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