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KẾ HOẠCH
Thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm
Covid-19 tại nhà phòng, chống dịch Covid-19
Căn cứ Quyết định số 8741/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân
thành phố Tam Kỳ về Ban hành phương án thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi,
khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn thành phố
Tam Kỳ. Trên cơ sở phương án UBND phường Tân Thạnh xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo điều kiện thuận lợi cho người người nhiễm COVID-19 (F0) được tiếp cận
sớm nhất, nhanh nhất với dịch vụ y tế, chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần vật
chất cho người bệnh.
- Cách ly quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc F0 tại nhà theo quy định
của Bộ Y tế nhằm giảm chi phí ngân sách nhà nước cho việc cách ly, điều trị F0 tại
cơ sở y tế và thích ứng, an toàn ,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
2. Yêu cầu
- Sự vào cuộc của toàn thẻ e hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cơ quan đơn
vị liên quan, đặc biệt là ngành y tế cơ sở dưới sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của
BCĐ phường hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế và Trung tâm y tế thành
phố.
- Sử dụng nguồn lực hợp lý, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác chăm
sóc, điều trị F0 tại nhà, giảm thiểu tối đa các trường hợp tử vong.
- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, cung ứng đầy đủ thuốc, trang thiết bị y
tế, hóa chất, vật tư tiêu hao, lương thực, thực phẩm và các điều kiện phục vụ để chăm
sóc tốt nhất cho F0 tại nhà.
- Trạm y tế phường tham mưu thành lập Trạm y tế lưu động vào thời điểm phù
hợp với phương châm “4 tại chỗ” để quản lý điều trị F0 tại nhà.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI ĐIỂM TRIỂN KHAI
1. Đối tượng
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường.
- UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường.
- Trạm Y tế phường; Trạm Y tế lưu động; phòng khám; các cơ sở được phân công
tham gia công tác quản lý F0 tại nhà (sau đây gọi tắt là Cơ sở quản lý F0 tại nhà).

- Nhân viên tham gia công tác quản lý F0 tại nhà.
- F0 mức độ nhẹ, không triệu chứng và đáp ứng các tiêu chí kèm theo.
2. Phạm vi áp dụng: trên toàn phường Tân Thạnh.
3. Thời điểm triển khai: UBND phường trên cơ sở Quyết định ban hành phương
án 8741/PA-UBND thành phố chỉ đạo Trạm y tế, các Tổ giám sát cộng đồng khối
phố kích hoạt triển khai cách ly điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà khi số
ca mắc tăng cao có nguy cơ vượt quá khả năng thu dung, điều trị tại các Cơ sở thu
dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn phường; đồng thời, phải đảm bảo các tiêu chí
cách ly F0 và điều kiện cụ thể của từng trường hợp nhằm đảm bảo an toàn, không để
lây lan ra cộng đồng.
III. PHÂN LOẠI NGUY CƠ VÀ CÁCH LY, ĐIỀU TRỊ
1. Nguy cơ thấp (màu xanh): tuổi từ ≥ 3 tháng đến ≤ 49 tuổi và chưa phát hiện
bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vaccine, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và SpO2
từ 97% trở lên.
2. Nguy cơ trung bình (màu vàng): từ 50 đến 64 tuổi, chưa phát hiện bệnh lý
nền và đã tiêm đủ liều vaccine; tuổi từ ≥ 3 tháng đến ≤ 49 tuổi và chưa tiêm đủ liều
vaccine; có dấu hiệu như: sốt, ho, đau họng, khó thở nhẹ… và SpO2 từ 97% trở lên.
3. Nguy cơ cao (màu cam): tuổi ≥ 65 và đã tiêm đủ liều vaccine; mắc bệnh lý
nền và đã tiêm đủ liều vaccine; từ 50 đến 64 tuổi, chưa phát hiện bệnh lý nền và chưa
tiêm đủ liều vaccine; phụ nữ có thai, vừa sinh con ≤ 42 ngày; trẻ em ≤ 3 tháng tuổi;
SpO2 từ 94% đến 96%.
4. Nguy cơ rất cao (màu đỏ): tuổi ≥ 65 và chưa tiêm đủ liều vaccine; mắc bệnh
lý nền và chưa tiêm đủ liều vaccine; có tình trạng cấp cứu; SpO2 < 94%.
IV. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Đối tượng quản lý tại nhà: thuộc nhóm nguy cơ thấp theo Quyết định
số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về ban hành “Hướng dẫn phân loại
nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị”.
2. Điều kiện đảm bảo quản lý F0 tại nhà: Điều kiện về cơ sở vật chất, trang
thiết bị, yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, người ở cùng nhà, cán bộ y tế và
các đơn vị liên quan thực hiện theo Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021
của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID19 tại nhà”; Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ Y tế về việc ban
hành sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động; Quyết định
số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn tạm thời mô hình
trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19”; Công văn số 5599/BYTMT ngày 14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà,
quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.
3. Thẩm quyền quyết định cách ly tại nhà
Trên cơ sở giao nhiệm vụ của UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch
COVID-19 thành phố căn cứ đề xuất của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố
UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của phường ban hành
Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế, quản lý, điều trị F0 tại nhà sau khi đã

kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà và cấp giấy xác nhận đã
hoàn thành cách ly y tế đối với F0.
4. Quy trình thực hiện
- Khi F0 có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà phải viết Đơn đăng ký gửi
UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường thông qua Trạm Y
tế tại nơi cư trú.
- Trạm Y tế phường sau khi tiếp nhận Đơn đăng ký xác định F0 đủ các tiêu chí để
cách ly tại nhà theo quy định thì gửi danh sách về UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng,
chống dịch COVID-19 phường.
- Tổ thẩm định UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường
(đại diện cán bộ: UBND, Công an, Trạm Y tế của phường; đại diện khối phố/Tổ
COVID cộng đồng) tiến hành xác minh, đánh giá điều kiện cách ly y tế tại nhà/nơi
lưu trú mà gia đình F0 đăng ký (có biên bản thẩm định).
- Biên bản của Tổ thẩm định gửi về UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch
COVID-19 phường “Giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm
bảo cách ly y tế tại nhà” theo phụ lục tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày
14/7/2021 của Bộ Y tế và báo cáo UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch
COVID-19 thành phố.
- UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường ban hành
Quyết định cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F0 (trong Quyết định phải nêu
rõ được trách nhiệm của Chính quyền địa phương trong việc giám sát người cách ly
tại nhà).
- Khi F0 thực hiện cách ly y tế tại nhà thì sẽ áp dụng đúng quy định được hướng
dẫn tại Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành
“Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”.
5. Trách nhiệm quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà
a) UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường.
b) Trạm Y tế phường; Trạm Y tế lưu động và các cơ sở được phân công tham gia
công tác quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà.
c) Nhân viên tham gia công tác quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà (tổ
COVID cộng đồng, các tổ chức xã hội, đoàn thể...).
6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người nhiễm COVID-19 tại
nhà
- Triển khai ứng dụng phần mềm phù hợp với quy trình quản lý người nhiễm
COVID-19 tại nhà.
- Tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện tới phường; tuyên truyền, hướng dẫn
người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng phần mềm giám sát, quản lý điều trị F0 thể
nhẹ và không triệu chứng tại nhà.
V. NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỐI VỚI F0 TẠI NHÀ: chi tiết tài liệu đính
kèm.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm y tế phường:
- Là đơn vị thường trực, chỉ đạo, điều phối hoạt động quản lý, điều trị F0 tại nhà
trên địa bàn phường.
- Hướng dẫn triển khai công tác chuyên môn về quản lý, điều trị F0 tại nhà.
- Chịu trách nhiệm về giao nhiệm vụ cho cán bộ y tế và nhân viên tham gia quản
lý F0 tại nhà.
- Đảm bảo cơ số thuốc để điều trị COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế,
tuyệt đối không để thiếu thuốc điều trị; triển khai ứng dụng phần mềm để điều hành
quản lý F0 trên địa bàn.
- Phối hợp với bộ phận Văn hóa xã hội triển khai ứng dụng phần mềm quản lý F0
cách ly điều trị tại nhà; sản xuất các tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe về quy
trình quản lý, chăm sóc F0 tại nhà.
- Phối với với, Bảo hiểm thành phố và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thanh toán
theo chế độ bảo hiểm y tế trong công tác điều trị của Trạm Y tế lưu động, điều trị F0
tại nhà.
- Phối hợp với các đơn vị y tế và phòng chuyên môn y tế thành phố đánh giá tình
hình áp dụng thí điểm quản lý, chăm sóc F0 tại nhà thuộc địa bàn quản lý.
- Tham mưu UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường kiến nghị thành phố
bổ sung nhân sự giữa các xã, phường để đảm bảo nguồn lực chăm sóc F0 tại nhà.
Trong trường hợp vượt quá khả năng huy động nhân sự y tế của địa phương thì đề
xuất trung tâm Y tế thành phố hỗ trợ nhân sự.
- Tổng hợp báo quá trình điều trị, phân tích tình hình y tế phục vụ công tác chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo UBND phường hằng ngày và kịp thời.
- Chủ động nắm bắt và lập danh sách các hộ gia đình có đối tượng thuộc nhóm
nguy cơ (người cao tuổi, có bệnh nền, béo phì, phụ nữ có thai,….) để có kế hoạch
bảo vệ, chăm sóc phù hợp.
- Tham mưu huy động các lực lượng y tế trong và ngoài công lập, cán bộ y tế
nghỉ hưu trên địa bàn phục vụ công tác phòng, chống dịch, công tác quản lý F0 tại
nhà; đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện khác đáp ứng phù hợp với tình hình
dịch bệnh thực tế.
- Trạm Y tế lưu động và người tham gia quản lý, cách ly, điều trị F0 tại nhà thực
hiện công tác theo dõi, quản lý, cách ly theo đúng quy định; ứng dụng công nghệ
thông tin trong điều trị F0 tại nhà và hướng dẫn người dân sử dụng, ứng dụng công
nghệ trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên.
2. Công chức Văn phòng thống kê phường:
- Tham mưu UBND phường công khai số điện thoại đường dây nóng của
UBND/Trung tâm chỉ huy và các đơn vị liên quan để tiếp nhận phản ánh của người
dân về công tác chăm sóc và quản lý F0 trên địa bàn.
- Theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh tại khối phố và phối hợp với Trạm Y tế
phường báo cáo kết quả chăm sóc, quản lý F0 trên địa bàn, những khó khăn, đề xuất
trong hoạt động chăm sóc và quản lý F0 cho cho UBND/BCĐ phòng chống dịch
Covid-19 phường.

- Đảm bảo toàn diện về công tác hậu cần (điện, nước, internet, cung cấp suất ăn,
nhu yếu phẩm, vận chuyển bệnh nhân, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm...) cho công tác
quản lý, điều trị F0 theo mô hình Trạm Y tế lưu động và phương châm “4 tại chỗ”.
Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác cho
Trạm Y tế lưu động có thể cung cấp dịch vụ y tế tại chỗ hoặc theo dõi điều trị F0 tại
nhà, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo diễn biến tình hình dịch trên địa bàn.
3. Công an phường: Chỉ đạo lực lượng công an khu vực phối hợp, Ban bảo vệ
dân phố cùng với Tổ COVID cộng đồng và các lực lượng tham gia quản lý tại khối
phố, giám sát F0 tại nhà, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
4. Ban chỉ huy quân sự phường: Tham gia công tác tổ chức, truy vết tại địa bàn,
tham gia công tác quản lý, giám sát F0 tại nhà.
5. Công chức Tài chính – Kế toán phường: Tham mưu UBND phường và bố
trí, sử dụng nguồn kinh phí các cấp, nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực
hiện công tác cách ly, quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc tại nhà đối với
F0 trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.
6. Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội phường: Phối hợp với Mặt
trận và các Ban, ngành đoàn thể trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo
trợ xã hội và xử lý thi hài đối với các trường hợp tử vong theo quy định.
7. Công chức địa chính xây dựng: Hướng dẫn triển khai hoạt động xử lý nước
thải, chất thải lây nhiễm phát sinh tại các địa điểm, hộ gia đình quản lý, chăm sóc
người nhiễm COVID-19 tại nhà đúng quy định.
8. Cán bộ phụ trách Bảo hiểm: Phối hợp với trạm y tế phường hướng dẫn và
thực hiện thanh toán theo chế độ bảo hiểm Y tế cho hoạt động Trạm Y tế lưu động,
điều trị F0 tại nhà có thẻ Bảo hiểm y tế đảm bảo đúng quy định.
9. Công chức Văn hóa và xã hội:
- Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý F0 cách ly điều trị tại nhà để thực hiện
tốt công tác quản lý, điều trị F0.
- Công khai rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của phường, thông báo đến từng
khối phố và từng người dân các số điện thoại đường dây nóng phụ trách: tiếp nhận
F0; Tư vấn, khám chữa bệnh tại nhà; Trạm Y tế lưu động, Tổ Covid-19 cộng đồng
phường.
10. Cán bộ truyền thanh: Thông tin tuyên truyền mạnh mẽ, đăng rải các bản tin
về tình hình dịch chính xác, kịp thời và các biện pháp để người dân chủ động phòng,
chống dịch, không hoang mang lo lắng, phối hợp với ngành y tế phòng, chống dịch
Covid-19 hiệu quả.
11. Đề nghị UBMTTQVN, các đoàn thể phường: Tiếp tục huy động các cá
nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch
COVID-19, trực tiếp hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật phẩm cho công tác quản lý, điều trị
F0. Chỉ đạo các chi hội, đoàn thể khối phố cung ứng đảm bảo lương thực, thực
phẩm, nhu yếu phẩm cho F0 cách ly tại nhà;... đáp ứng nhu cầu của người dân trên
địa bàn phường.
12. Đối với các khối phố:

- Trên cơ sở Kế hoạch của UBND phường thống báo đến nhân dân về thực hiện
cách ly y tế, quản lý, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn.
- Phối hợp với Trạm y tế phường quản lý, chăm sóc F0 tại nhà thuộc địa bàn quản
lý.
- Chỉ đạo các tổ giám sát cộng đồng quản lý, giám sát điều trị F0 tại nhà trên địa
bàn và thường xuyên báo cáo UBND phường.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện phương án cách ly y tế, quản lý, điều trị
F0 trên địa bàn phường Tân Thạnh. Đề nghị các ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể
liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra./.
Nơi nhận:
- BCĐ/Trung chỉ huy thành phố;
- BCĐ/Trung chỉ huy phường;
- Mặt trận, đoàn thể;
- Các ban ngành;
- Khối phố;
- Lưu.VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH
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