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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- BCĐ PCD COVID-19 huyện, thị xã, thành phố Huế; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố Huế. 

 

Thực hiện thông báo số 90/TB-BCĐ tại cuộc họp ngày 12/6/2021 của Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các văn bản hướng dẫn khác của Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Quốc gia, Bộ Y tế. 

Sở Y tế ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống 

dịch COVID-19 đối với người đến/ở/về từ vùng dịch như sau: 

1. Đối tượng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 

- Các trường hợp tiếp xúc gần với F1 (F2). 

- Người đã đến/ở/về từ các xã/phường/thị trấn hoặc quận/huyện có điểm dịch 

chưa qua 28 ngày theo thông báo của BYT và theo quy định của Ban chỉ đạo COVID-

19 tỉnh. 

2. Thời gian cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm 

2.1. Đối với trường hợp F2: Cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối 

với F1 hoặc ngày tiếp xúc điều tra dịch tễ. Lấy mẫu xét nghiệm PCR tối thiểu 3 lần: 

ngày thứ 1, thứ 7 và thứ 14. 

2.2. Đối với người đến/ở/về từ vùng dịch: 

- Đối với người đến/ở/về từ các xã/phường/thị trấn hoặc quận/huyện có điểm 

dịch chưa qua 28 ngày theo thông báo của BYT và theo quy định của Ban chỉ đạo 

COVID-19 tỉnh: Cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày rời vùng dịch hoặc ngày tiếp xúc 

điều tra dịch tễ. Lấy mẫu xét nghiệm PCR tối thiểu 3 lần: ngày thứ 1, thứ 7 và thứ 14. 

- Đối với người đến/ở/về từ vùng dịch hiện đang cách ly tập trung (ngoại trừ đối 

tượng F1, các điểm thông báo khẩn của BYT, các vùng đang phong tỏa theo Chỉ thị 

16/TTg, đến/ở/về từ thành phố Hồ Chí Minh):  

+ Trường hợp đang cách ly tập trung chưa đủ 14 ngày: tiếp tục cách ly tập 

trung đủ 14 ngày, đảm bảo lấy mẫu xét nghiệm PCR theo quy định (ngày 1- ngày 7 -

ngày 14). Kết thúc cách ly tập trung nếu kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 14 âm tính. 

Tiếp tục giám sát y tế tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối/rời vùng dịch và 

lấy mẫu vào ngày thứ 20. 

+ Trường hợp đang cách ly tập trung quá 14 ngày: lấy mẫu xét nghiệm PCR và 

kết thúc cách ly tập trung nếu kết quả xét nghiệm âm tính. Nếu lần gần nhất lấy mẫu 

PCR có kết quả âm tính trong vòng 72h thì không cần lấy mẫu xét nghiệm nữa. Tiếp 

tục giám sát y tế tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối/rời vùng dịch và lấy 

mẫu vào ngày thứ 20. 

Lưu ý: Các khu cách ly tập trung (T3, T4) sắp xếp thứ tự các đối tượng, lên kế 

hoạch, thông báo trước cho địa phương để chủ động thẩm định nhà ở, nơi lưu trú đảm bảo 

đủ điều kiện theo quy định và đón công dân về tiếp tục cách ly.  
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3. Yêu cầu về phòng ở của người được cách ly 

- Tốt nhất là ở phòng riêng, nếu không có phòng riêng thì giường ngủ của người 

được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình hoặc 

trong cùng nơi ở, nơi lưu trú ít nhất 2 mét và xa khu sinh hoạt chung. 

- Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, không sử dụng điều hòa nhiệt độ, 

thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng. 

- Nếu có điều kiện nên chọn phòng ở cuối dãy, cuối hướng gió, xa khu vực đông 

người qua lại. 

- Có nhà vệ sinh, xà phòng rửa tay, nước sạch. 

- Có thùng rác có nắp đậy. 

* Lưu ý: Nếu nhà ở/nơi lưu trú không đủ điều kiện theo quy định và đối tượng 

cách ly không tuân thủ quy định cách ly tại nhà/nơi lưu trú thì chuyển cách ly tập trung 

tối thiểu 14 ngày và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm PCR (ngày 1- ngày 7- ngày 14). 

Các cơ sở cách ly tập trung cần bố trí khu vực dành riêng để cách ly cho người đi từ 

vùng dịch về thuộc diện cách ly 14 ngày. 

4. Tổ chức thực hiện cách ly 

4.1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có người được cách ly 

- Tiến hành thẩm định nhà ở/cơ sở lưu trú-nơi thực hiện cách ly, đảm bảo đủ điều 

kiện để thực hiện việc cách ly tại nhà/nơi lưu trú.  

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã/phường/thị trấn ra quyết định 

áp dụng biện pháp cách ly tại nhà và cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối 

với người được cách ly. 

- Chỉ đạo, tổ chức, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly, giao nhiệm vụ cho tổ 

phòng chống dịch cộng đồng theo dõi giám sát người được cách ly. 

- Hỗ trợ nguồn lực để đảm bảo việc thực hiện cách ly theo quy định. 

- Tổ chức tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân 

thủ yêu cầu cách ly. 

- Tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ người được cách ly để họ yên tâm thực hiện 

việc cách ly. 

- Cung cấp số điện thoại đường dây nóng của địa phương để người được cách ly 

liên hệ khi cần thiết. 

4.2. Tổ phòng chống dịch cộng đồng 

- Tổ trưởng Tổ phòng chống dịch cộng đồng chịu trách nhiệm về việc giám sát, 

nhắc nhở người đang cách ly y tế thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. 

Đảm bảo người đang cách ly y tế không được ra khỏi nhà, nơi lưu trú.  

- Thông báo yêu cầu, mục đích, thời gian của việc cách ly cho người được cách 

ly và gia đình hoặc người quản lý nơi lưu trú; vận động tạo sự đồng thuận, tình nguyện 

thực hiện. 

- Tiến hành các thủ tục ký cam kết thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà 

với người được cách ly y tế,  

- Cung cấp số điện thoại của cơ quan y tế cho người được cách ly và gia đình, 

người quản lý nơi lưu trú để liên hệ khi cần thiết. 

- Hàng ngày đo thân nhiệt cho người được cách ly. Ghi chép kết quả giám sát 

vào phiếu theo dõi sức khoẻ hàng ngày. Báo cáo cho Trạm y tế cấp xã để báo cáo 

Trung tâm y tế cấp huyện. 

- Hướng dẫn Ban quản lý/người quản lý/chủ hộ, thành viên trong gia đình người 

được cách ly cách thức khử trùng nơi ở như: lau nền nhà, bề mặt các vật dụng, tay nắm 

cửa ở nơi cách ly bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử trùng. 
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- Hướng dẫn người được cách ly thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã 
qua sử dụng vào túi hoặc thùng đựng rác thải để gọn vào góc phòng của người được 
cách ly. Trong thời gian cách ly, nếu người được cách ly xuất hiện triệu chứng nghi ngờ 
mắc bệnh thì các vật dụng trên được thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm. Hết thời 
gian cách ly, nếu người được cách ly không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì 
người cách ly thu gom các vật dụng trên và xử lý như rác thải thông thường. 

- Hướng dẫn và phát tờ rơi khuyến cáo phòng bệnh cho Ban quản lý/người quản lý/chủ 
hộ nơi ở, nơi lưu trú và người được cách ly thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm. 

- Báo cáo ngay cho Trạm Y tế và chính quyền địa phương, phối hợp chuyển 
người được cách ly có biểu hiện mắc bệnh như sốt, ho, khó thở trong quá trình theo 
dõi đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời. 

- Ứng xử tận tình, chia sẻ, động viên và giúp đỡ người được cách ly khi thực hiện 
nhiệm vụ, tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng cho người cách ly trong suốt quá trình theo dõi. 

- Báo cáo với cơ quan thẩm quyền và phối hợp tổ chức cưỡng chế cách ly nếu 
người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

4.3. Trạm Y tế xã/phường/thị trấn 
- Thường xuyên liên hệ với Tổ phòng chống dịch cộng đồng để nắm tình hình 

sức khỏe của người được cách ly. Báo cáo ngay cho y tế tuyến trên và chính quyền địa 
phương, phối hợp chuyển người được cách ly có biểu hiện mắc bệnh như sốt, ho, khó 
thở trong quá trình theo dõi đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời. 

- Hướng dẫn cho Tổ phòng chống dịch cộng đồng các kiến thức cơ bản về phòng, 
chống COVID-19, giám sát sức khỏe của người được cách ly, xử lý thu gom rác thải… 
để hướng dẫn cho người được cách ly. 

- Theo dõi và thông báo cho TTYT cấp huyện lấy mẫu đúng ngày theo quy định. 
- Báo cáo hằng ngày theo dõi cách ly y tế cho Trung tâm Y tế cấp huyện. 
- Báo cáo kết quả cuối cùng cho y tế huyện và chính quyền địa phương ngay sau 

khi kết thúc thời gian cách ly. 
4.4. Ban quản lý/người quản lý/chủ hộ khu chung cư, ký túc xá, khách sạn, 

nhà nghỉ, nhà trọ 
- Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc tổ 

chức thực hiện cách ly. 
- Phân công cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng chống dịch COVID-19 

và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) để mọi người biết, liên hệ. 
- Tổ chức thực hiện giám sát người được cách ly đảm bảo đúng quy định. 
- Báo cáo với cơ quan thẩm quyền và phối hợp tổ chức cưỡng chế cách ly nếu 

người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 
- Tổ chức thông tin truyền thông phòng chống dịch COVID-19. Treo, dán các áp 

phích, thông báo, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19. 
- Không tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại khu vực sinh hoạt chung, 

nơi ở, nơi lưu trú. 
- Cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người được phân công giám sát cách ly. 
- Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy, dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại khu vực 

sảnh chờ, hành lang, cầu thang bộ, cửa cầu thang máy (nếu có). 
- Tổ chức vệ sinh khử trùng khu vực sinh hoạt chung: 
Khử trùng bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc các dung dịch khử trùng có 

chứa 0,05% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 10 phút) hoặc 
0,1% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 01 phút) hoặc có chứa ít 
nhất 60% độ cồn; ưu tiên việc khử trùng bằng cách lau, rửa: 

+ Nền nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật tại khu vực công cộng (sảnh chờ, khu vui 
chơi, khu thể dục thể thao...), khu vệ sinh chung, cầu thang bộ, thang máy (nếu có): 
khử trùng ít nhất 01 lần/ngày. 
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+ Tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, lan can; nút bấm, cabin thang máy: khử trùng 
ít nhất 02 lần/ngày. 

- Tổ chức thu gom rác thải và xử lý hàng ngày. 
- Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương hoặc qua đường dây nóng của 

chính quyền và y tế địa phương khi có trường hợp sốt hoặc ho, đau họng, khó thở. 
- Tạo điều kiện, động viên, chia sẻ giúp đỡ người được cách ly để họ yên tâm 

thực hiện việc cách ly. 
4.5. Người được cách ly 
- Chấp hành việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định và có 

cam kết với chính quyền địa phương (Mẫu kèm theo). 
- Tự đo thân nhiệt và tự theo dõi sức khỏe hàng ngày. Ghi lại kết quả đo và tình 

trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khoẻ hàng ngày. Thông báo hàng ngày 
cho nhân viên y tế cấp xã về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân. 

- Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã được phân công phụ trách theo dõi 
ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau họng, khó thở. 

- Hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia 
đình, nơi lưu trú cũng như những người khác; 

- Không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. 
- Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay 

bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Không dùng chung các 
đồ dùng vật dụng cá nhân: bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt... 

- Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng 
rác thải riêng để xử lý theo quy định. 

- Không ăn chung, không ngủ chung cùng với những người khác trong gia đình, 
nơi ở, nơi lưu trú. 

- Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể 
dục nhẹ nhàng tại chỗ. 

4.6. Thành viên trong hộ gia đình, nơi ở, nơi lưu trú 
- Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối 

thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. 
- Lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở nơi ở, nơi lưu trú hàng ngày bằng 

các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử trùng. 
- Cung cấp xuất ăn riêng cho người được cách ly. 
- Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã, chính quyền địa phương sở tại khi 

người được cách ly tự ý rời khỏi khu cách ly hoặc có một trong các triệu chứng nghi 
ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau họng, khó thở… 

- Không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú. 
- Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian cách ly. 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá 

nhân phản ánh về Sở Y tế để nghiên cứu, giải quyết./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- TT KSBT tỉnh (giám sát); 

- Lưu: VT, NVY. 

TM BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Trần Kiêm Hảo 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

......., ngày ... tháng ... năm 20…. 

BẢN CAM KẾT  

Thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch 

COVID-19 

 

Họ và tên người được cách ly: ............................................................................  

Họ và tên chủ hộ gia đình có người được cách ly: ..............................................  

Địa chỉ: ................................................................................................................  

Điện thoại: ...........................................................................................................  

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, tôi và gia đình xin cam kết với 

Chính quyền địa phương thực hiện tốt biện pháp cách ly y tế tại nơi ở/nơi lưu trú, 

cụ thể như sau: 

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của 

Chính quyền địa phương và hướng dẫn của ngành y tế. 

2. Chấp hành việc tự cách ly tại nhà đúng thời gian quy định. 

3. Không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. 

4. Không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú. 

5. Các cá nhân trong hộ gia đình chấp hành nghiêm việc tự theo dõi sức khỏe, 

không giấu bệnh và thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã và tổ dân phố khi có 

một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt (nhiệt độ trên 37,5° C); ho; khó thở; 

sổ mũi, đau rát họng .... 

6. Cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình hàng ngày thực hiện các biện 

pháp vệ sinh phòng bệnh: 

- Đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. 

- Giữ nhà cửa thông thoáng, vệ sinh trong nhà: lau các đồ dùng vật dụng, bàn 

ghế, nền nhà, tay nắm cửa... bằng các chất khử trùng, chất tẩy rửa thông thường. 

7. Các thành viên trong gia đình động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau, yên tâm thực 

hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi. 

Tôi và gia đình cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm xin chịu 

mọi trách nhiệm trước pháp luật./. 

Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh thì gia đình liên hệ với số điện thoại sau: ..  

 

Người được cách ly Đại diện hộ gia đình Tổ dân phố/ Tổ 

Phòng chống dịch 

cộng đồng 

UBND xã, phường, 

thị trấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ………………………… 

Thôn/Tổ: ....................... Xã/Phường: .......................  

 

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE NGƯỜI ĐƯỢC CÁCH LY  Y TẾ 

 TẠI NHÀ, NƠI LƯU TRÚ 

Ngày bắt đầu cách ly: ……./............/...... 

 

Họ và tên người được cách ly: ..............................................................................  

Số điện thoại người được cách ly: .........................................................................  

Họ và tên người theo dõi: ......................................................................................  

Số điện thoại để liên hệ khi có các triệu chứng nghi mắc bệnh: ...........................  

Thứ tự 

ngày 

theo dõi 

Ngày giám 

sát 

Thân nhiệt 

đo được* 

Có triệu chứng nghi 

ngờ mắc bệnh (Sốt; 

ho; đau họng; hắt hơi 

- sổ mũi; đau người - 

mệt mỏi ớn lạnh; khó 

thở) 

Nếu có ghi rõ 

Sức khoẻ 

bình 

thường 

(Không có 

triệu 

chứng 

nghi ngờ) 

Nếu không 

có ghi 

"BT" 

Ca 

bệnh 

nghi 

ngờ** 

Vắng 

mặt** 

(Nếu vắng 

mặt báo 

ngay cho 

lãnh đạo 

phụ trách) 

  S C S C S C   

Ngày 1 …/......./2021         

Ngày 2 ....../......./2021         

Ngày 3 …/......./2021         

Ngày 4 …/......./2021         

Ngày 5 …/......./2021         

Ngày 6 …/......./2021         

Ngày 7 …/......./2021         

Ngày 8 …/......./2021         

Ngày 9 …/......./2021         

Ngày 10 …/......./2021         

Ngày 11 …/......./2021         

Ngày 12 …/......./2021         

Ngày 13 …/......./2021         

Ngày 14 …/......./2021         

Ngày…. …/......./2021         

Ghi chú: S: sáng, C: chiều I * Ghi rõ nhiệt độ đo được I ** Đánh dấu "X" nếu Có 
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MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ  

ĐẢM BẢO CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ  

UBND…. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:    /GXN-UBND ….., ngày   tháng   năm 20…. 

  

GIẤY XÁC NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ 

ĐẢM BẢO CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ 

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………..-XÁC NHẬN 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Họ và tên người được cách ly: ………………………………………….Điện thoại……………… 

Họ và tên người chăm sóc (Đối với trẻ em <15 tuổi):……………………Điện thoại: …………… 

Họ và tên chủ hộ/đại diện hộ gia đình:…………………………….. Điện thoại: ………………… 

Địa chỉ nhà ở (nơi thực hiện cách ly y tế): ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

II. NỘI DUNG XÁC NHẬN 

Xác nhận Nhà ở tại địa chỉ nêu trên có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện 

cách ly y tế tại nhà: 

1. Là nhà ở riêng lẻ:………………….. (ghi rõ là nhà biệt thự/nhà ở liền kề/nhà ở độc lập). 

2. Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19”. 

3. Có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình/sử dụng 1 

tầng riêng biệt để thực hiện cách ly y tế (đối với nhà có nhiều tầng). Trong nhà vệ sinh có xà 

phòng rửa tay, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn. 

4. Phòng cách ly được vệ sinh khử khuẩn sạch sẽ, đảm bảo thông thoáng khí. 

5. Trong và ngoài cửa phòng cách ly có thùng đựng rác màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có 

lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-

CoV-2”. 

6. Có dụng cụ vệ sinh cá nhân; xô, chậu đựng quần áo của trẻ và người chăm sóc trẻ. 

7. Có dụng cụ vệ sinh khử khuẩn môi trường: chổi, cây lau nhà, giẻ lau, xô và chất tẩy rửa thông 

thường, cồn 70 độ. 

8. Có đầy đủ khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bảo hộ, áo quần phòng, chống lây nhiễm 

cho người chăm sóc trẻ và người nhà. 

  

Nơi nhận: 

- 

- Lưu:… 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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