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QUYẾT ĐỊNH
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 tỉnh Quảng Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp
dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong
thời gian có dịch;
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc
ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả
dịch COVID-19”;
Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc công bố dịch COVID-19;
Căn cứ 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”; Quyết
định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn
tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19; Quyết định
số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm
thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà”;
Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu
Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng;
Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Tài
liệu Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà”; Quyết định số
4308/QĐ-BYT ngày 07/9/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Tăng cường
khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19;
Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng
dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; 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 4689/QĐ-BYT
ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị
COVID-19; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban
hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP

ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 5155/QĐ-BYT ngày 08/11/2021
của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ
em;
Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm
thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân
COVID-19; Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc triển
khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh
ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTCH ngày 11/11/2021 của Trung tâm Chỉ
huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam về ban hành Phương án Triển
khai mô hình Trạm Y tế lưu động ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 456/TTr-SYT ngày
14/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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 tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các
huyện, thị xã, thành phố; UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19
các xã, phường, thị trấn; cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai
thực hiện đúng nội dung Phương án được phê duyệt và quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; UBND/Trung
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố;
UBND/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường, thị trấn;
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- BCĐ cấp tỉnh PCD COVID-19;
- TTCH PCD COVID-19 tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành liên quan;
- Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam,
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).
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