
ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ QUẾ CHÂU           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02 /KH-UBND   Quế Châu, ngày  17  tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị và chăm sóc 

ngƣời nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà trên địa bàn xã Quế Châu 

 

Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2011 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà”; 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;  

Căn cứ 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 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2011 của Bộ Y tế về ban hành 

hướng dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng; 

 Căn cứ 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 3638/QĐBYT 

ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và 

phòng, chống Covid-19”;  

Căn cứ Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc 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; 

Căn cứ kế hoạch 04-UBND huyện Quế Sơn ngày 12/01/2022 về việc thực 

hiện cách ly, quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm Covid-19 trên địa bàn 

huyện Quế Sơn; 

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân xã xây dựng 

phương án và kế hoạch thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị và chăm sóc 

người nhiễm Covid-19 (F0) (không triệu chứng, hoặc triệu chứng nhẹ theo hướng 

dẫn của Bộ y tế)  như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU: 

1. Mục tiêu chung: cung cấp các chỉ dẫn cụ thể về quản lý, hỗ trợ chăm sóc 

người bệnh covid-19 (không triệu chứng hoặc thể nhẹ) tại nhà.  

2. Mục tiêu cụ thể:  
- Giảm lây nhiễm cộng đồng . 

- Phát hiện sớm và xử lý kịp thời không để bệnh diễn biến nặng. 

- Cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị và chăm sóc F0 tại nhà ( đủ điều kiện) 

theo quy định của Bộ Y tế. 



- Tăng cường công tác tuyên truyền về Vệ sinh môi trường, vệ sinh khử 

khuẩn tại nơi cư trú của người bệnh. 

3. Yêu cầu 

 - Người nhiễm Covid-19 và gia đình cam kết thực hiện điều trị tại nhà theo 

đúng quy định. 

 - Các ban, ngành đoàn thể có liên quan phải nghiêm túc thực hiện đúng theo 

hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho người bệnh và không làm lây lan dịch bệnh 

trong cộng đồng. 

- 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. 

II. ĐỐI TƢỢNG THAM GIA ĐIỀU TRỊ F0 TẠI NHÀ: 
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Quế Châu; 

- Trạm y tế, y tế thôn bản của xã; 

- Y tế học đường các trường trên địa bàn xã; 

- Huy động các ban ngành, đoàn thể, mặt trận cùng tham gia; 

  III. ĐIỀU KIỆN ĐỂ F0 ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ: 

           - Có đủ 05 yếu tố sau:  

          (1) Tuổi: Trẻ em trên 3 tháng tuổi, người lớn ≤ 49 tuổi;  

          (2) Không có bệnh nền (danh mục các bệnh lý nền quy định tại Phụ lục VI 

Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh);  

          (3) Không đang mang thai 

(4) Tình trạng Vaxin : tiêm đủ 02 mũi.  

(5) Cơ sở vật chất :  

- Là nhà ở riêng lẻ; căn hộ trong khu tập thể, cơ sở lưu trú được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt đủ điều kiện cách ly, điều trị... 

 - Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM ĐIỀU 

TRỊ NGƢỜI BỆNH COVID-19”; có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây 

nhiễm có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” để 

đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. 

 - Phải có phòng cách ly y tế, điều trị riêng, khép kín và tách biệt với khu 

sinh hoạt chung.  

 - Khuyến khích lắp camera để giám sát người bệnh. 

 - Phòng cách ly, điều trị phải đáp ứng các yêu cầu sau:  

+ Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà 

phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn (sau đây 

gọi tắt là dung dịch sát khuẩn tay). Có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. 

 + Trong phòng điều trị có thùng đựng chất thải, có màu vàng, có nắp đậy, 

mở bằng đạp chân, có lót túi màu vàng để đựng chất thải gồm khẩu trang, khăn, 



giấy lau mũi miệng, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA 

SARSCoV- 2” (sau đây được gọi tắt là thùng đựng chất thải lây nhiễm).  

+ Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng; đảm bảo 

thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ.  

+ Có máy giặt hoặc xô, chậu đựng quần áo để người bệnh tự giặt.  

+ Có chổi, cây lau nhà, giẻ lau, 02 xô và dung dịch khử khuẩn hoặc chất tẩy 

rửa thông thường để người bệnh tự làm vệ sinh khử khuẩn phòng. Phòng điều trị 

phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. 

 - Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (khẩu trang y tế, găng 

tay y tế, giày, kính bảo hộ, quần, áo) để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp 

xúc gần với người bệnh. 

 - Bố trí bàn trước cửa phòng điều trị để cung cấp suất ăn riêng, nước uống 

và các nhu yếu phẩm khác cho người bệnh. Nghiêm cấm không được mang đồ 

dùng, vật dụng của người bệnh ra khỏi phòng.  

(6). Trang thiết bị, vật tư y tế: 

- Túi y tế  theo phụ lục Phụ lục I 

DANH MỤC TÚI CHĂM SÓC SỨC KHỎE F0 TẠI NHÀ. 

(Căn cứ theo Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 về việc ban hành 

“Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà”) 

- Xe lăn, hoặc xe đẩy, cáng khiêng; 

- Nhiệt kế, máy đo huyết áp, ống nghe; 

- Máy đo SpO2 (tối thiểu 10 chiếc); 

- Ít nhất 02 bình loại 5 lít, túi oxy và 02 đồng hồ đo áp suất oxy; 02 mặt nạ 

thở oxy và các phụ kiện cần thiết khác để sử dụng oxy cho người bệnh; 

- Các đồ bảo hộ phòng, chống lây nhiễm SARS-COV-2, khẩu trang, găng 

tay, cồn khử khuẩn, kính chắn giọt bắn...; 

- Khẩu trang y tế dùng 1 lần, găng tay; 

- Dụng cụ cá nhân: đồ dùng ăn uống riêng, bàn chải đánh răng, thau giặt 

đồ....; 

- Thùng đựng chất thải lây nhiễm có túi nilon màu vàng để lót bên trong 

thùng; 

- Các sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARSCOV-2; 

- Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm Realtime RT-PCR; 

- Có ít nhất 2 số điện thoại thường trực tiếp nhận thông tin từ các gia đình có 

người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà; 

- Có tối thiểu 01 bộ máy vi tính, máy in và có kết nối internet để sử dụng 

phần mềm chuyên dụng trong theo dõi, cập nhật thông tin sức khỏe trường hợp 

COVID-19, thành viên gia đình người nhiễm COVID-19 và người dân sống trên 

địa bàn có dịch COVID-19; 



- Trang thiết bị khám chữa bệnh thông thường: Tùy thuộc theo nhu cầu thực 

tế, bố trí các trang thiết bị trong danh mục trang thiết bị thiết yếu dành cho Trạm y 

tế xã/phường/thị trấn. 

Các nhóm thuốc trong Danh mục 

- Thuốc hạ sốt, giảm đau; 

- Thuốc cân bằng điện giải; 

- Thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng; 

- Thuốc sát khuẩn hầu họng; 

- Thuốc kháng vi rút; 

- Thuốc chống viêm corticosteroid; 

- Thuốc chống đông máu; 

- Thành viên trong gia đình: Thuốc đang sử dụng bệnh nền đủ sử dụng cho 

30 ngày. 

IV. Các phƣơng án và cách xử trí khi phát hiện ca nghi nhiễm COVID-

19 tại địa phƣơng:  

1. Bƣớc 1: 

- Yêu cầu người bệnh và người nhà của người bệnh phải cách ly tại nhà, thực 

hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 

đúng qui định đến khi có kết quả PCR khẳng định dương tính. 

-Trạm y tế phối hợp TTYT lấy mẫu kịp thời. 

2. Bƣớc 2: 

- Sau khi có kết quả khẳng định dương tính ( PCR), Trạm y tế cần xác minh, 

điều tra dịch tễ, khai báo y tế để truy vết F1 kịp thời, lấy mẫu những trường hợp F1 

tiếp xúc gần. 

- Trạm y tế đánh giá F0 (độ tuổi, bệnh lý nền, tình trạng tiêm vacxin, không 

triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ) sau đó tham mưu báo ban chỉ đạo xã, TTYT 

huyện để có phương án xử lý tiếp theo cho F0. 

- Kích hoạt tổ thẩm định đến nơi lưu trú của người bệnh để kiểm tra cơ sở 

vật chất, xác nhận đủ điều kiện để F0 cách ly, điều trị nhà (nếu không đủ điều kiện 

thì trạm y tế xã báo cáo TTYT huyện để có phương án hợp lý). 

 3. Bƣớc 3: 

- Trường hợp F0 cách ly điều trị tại nhà: 

+ Kích hoạt tổ chăm sóc, quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

+ Ban chỉ đạo xã chỉ đạo các ban, ngành liên quan đến nơi lưu trú của F0 tiến 

hành xử lý môi trường. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã: 

- Thành lập Tổ thẩm định đủ điều kiện cơ sở vật chất theo quyết định 3707-

UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam; 



Thành lập Tổ chăm sóc, quản lý, điều trị người bệnh covid-19. Tổ chăm sóc 

gồm 5 người (01 cán bộ Trạm y tế làm tổ trưởng, 01 nhân viên y tế thôn, 01 Đoàn  

thanh niên hoặc hội đoàn thể, 01 Trưởng thôn, 01 công dân có chuyên môn về y tế 

đã nghỉ hưu hoặc chưa có việc làm đang cư trú tại địa phương), 

Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phối hợp với trạm y tế xã tham gia quản lý, 

giám sát các trường hợp F0 điều trị tại nhà.  

2. Trạm y tế: 

- Quản lý, cung cấp danh sách người nhiễm Covid-19 trên địa bàn xã; 

- Cập nhập thông tin người bệnh, người chăm sóc người bệnh đầy đủ, chính 

xá;  

- Phối hợp với Tổ chăm sóc điều trị người nhiễm Covid-19 theo dõi sức khỏe 

hằng ngày (mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp, SPO2…)  

- Phối hợp với TTYT huyện lấy mẫu xét nghiệm cho người bệnh và người 

chăm sóc người bệnh đúng thời gian theo quy định.  

- Hướng dẫn người bệnh, người chăm sóc người bệnh sử dụng túi thuốc điều 

trị covid-19 tại nhà;  

- Báo cáo kịp thời cho tuyến trên khi có ca bệnh diễn biến nặng; 

- Dự trù kinh phí để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, cơ số thuốc đầy đủ và 

kịp thời khi có ca bệnh F0 điều trị cách ly tại nhà.   

3. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã:  

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid xã phân công nhiệm vụ tùy trường 

hợp cụ thể. 

4. Đài truyền thanh xã:   
- Kịp thời thông báo, đăng tin chính xác về ca bệnh F0, tuyên truyền rộng rãi 

cho Nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm trấn an, đồng thời để 

người dân biết, tham gia phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.  

 VI/ KINH PHÍ: 

- Kinh phí sử dụng từ nguồn kinh phí của chương trình phòng, chống dịch 

của xã. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị và chăm 

sóc người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà trên địa bàn xã Quế Châu./. 

 
- Nơi nhận: 
- UBND huyện;  (BC)    

- TTYT huyện; 

- các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã; 

- TYT; 

- Lưu VT. 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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