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S& /KH-SYT 

HÔAT6C I
KE HOACH 

Dam bão y t phi.ic viii cong tãc bu cir di biu Quc hi khóa XV và di biu 
Hi dng nhãn dan các cp nhim kr 2021-2026 ti thành ph Hãi Phông 

(Bô sung) 

Can ctr K hoach s 01/KH-UBBC này 22/01/2021 cüa U' ban Bâu ci 
thành phô ye triên khai cong tác bâu cü di biêu QuOc hi khoá XV và di biêu Hi 
dông nhân dan các cap nhirn kS'  2021-2026 ti thành phô Hãi Phông. Ngày 
02/3/202 1, So Y tê dã ban hành Kê hoach so 28/KH-SYT dam báo y tê bâu cO dai 
biêu Quôc hi khóa XV và d?i  biêu Hi dông nhân dan các cap nhim k' 202 1-
2026 tai  thành phô Hài Phông (gü'i kern theo). 

Thuc hiên chi dao cua Bô Y tê tal Kê hoach so 309/KH-BYT ngay 15/3/2021 
ye cong tác y tê phiic v1i bâu cO di biêu Quôc hi khóa XV và dii biêu Hôi dông 
nhân dan các cap nhim kr 2021-2026, SO Y tê xây dirng Kê hoch darn bào y tê 
phic vii cong tác bâu ci:r dti biêu Quôc hi khóa XV và dii biêu Hi dông nhân 
dan các cap nhim kS'  202 1-2026, cii the nhu sau: 

I. M!JC DICH, YEU CAU 

1. Mijc dIch 

- Xây di.rng k hoch tng th dam báo cong tác y t phiic vii tarOc, trong và 
sau bâu cO di biêu Quôc hi khóa XV và bâu ci:r di biêu Hi dOng nhân dan các 
cap nhim k5' 202 1-2026 tai  thành phô Hài Phông. 

- Phông ngra khã näng lay lan cüa djch bnh COVID-19, dáp rng t& vOi 
các tlnh huông khân cap ye y tê (neu co), phôi hqp vOi các 1rc lugng chOc näng 
dam báo an toàn cho các hot dng bâu ci:r trên dja bàn thành phO. 

2. Yêu cu 

- Các phOng, ban, dn vi b trI dü nhân hrc, phung tin, trang thi& bj, c 
sO thuôc san sang chàm sóc, diêu trj phic vii bâu cO di biêu Quôc hi khóa XV và 
bâu cO di biêu Hi lông nhân dan các cap nhim k' 202 1-2026 ti thành phô Hâi 
Phông. 

- Dam bâo thun igi ti da, phü hçip vOi tInh hInh thrc th tai  dja phuong. 

II. NO! DUNG THI)'C IIIN 

1. Phông chng dich COVID-19 trong qua trInh t chüc các hi ngh quy 
trInh hip th.ro'ng, giói thiu ngtrôi u'ng cu và vn dng bu cfr 

Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

Hái Phông, ngày 2J tháng 3 näin 2021 
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1.1. Tzi dja phwing klzông Co djch COVID-19 

- Di vài nguài tham dy, cdn thyc hiçn 

+ Thirc hin t& thông dip 5K ciia B Y tê. 

+ Deo khu trang khi tham dir các cuc h9p. 

+ Thu?ing xuyên na tay vâi xà phông hoc dung djch sat khun tay nhanh. 

+ Không khc, nhô; virt rác, khu trang dung noi quy djnh; che ming và miii 
khi hat hoi, ho. 

+ Thrc hin cài dtt và bt iing diing truy vt (BlueZone), iing diing khai báo 
y tê Vietnam Health Declaration nêu diing thiêt bj din thoui thông minh hoc ni 
to chiic có h trçY các iing ding nay. 

+ Tuân thi:i các bin pháp dr phông cá nhân và các huâng dn phông chng 
dich COVID-19 ciia Ban to chiic. 

+ Thông báo kjp thñ vOi Ban t cht'rc nu có biu hin st, ho, khó th. 

- Dôi vó'i Ban to chi'cc 

+ Bi trI hi truông, phông h9p phii hçp theo diu kin ciia dja phrnmg. 

+ Thirc hin v sinh, khcr khuân bang boa chat khi:r khu.n dôi v1i bàn gh, 
tay näm ciia, tay vjn câu thang, tay vn lan can, niit barn thang may, các do v.t, san 
nhà, phOng hQp, khu v sinh, mt bàn, các nut barn diêu khiên,... trithc và sau hp 
hoc khi can thiêt. 

+ Tang cu?mg thông khj phOng h9p bang cách mii ciia ra vào và ciia s& sii 
dung qut. Nêu sii ding diêu hiia trong phOng h9p, cuôi buôi hpp phãi mii ciia 
phiing h9p tto si.j thông thoáng. 

+ B trI dy dii dung djch sat khun tay ti vj trI thun tin cho nguôi si:r 
diing, xà phOng ti khu virc v sinh. 

+ Dam bão dii rnthc ung hçp v sinh và cc u6ng nuiic dung riêng cho dai 
biêu. 

+ B trI thiing dirng rae có n&p dy d thu gom, xii 1 rác darn bâo v sinh. 

+ Cung cap tài lieu, hiuiing dn phOng chng COVD-19. 

+ B trI nguñ don tip, huàng dn y th, do than nhit nu phát hin tnthng 
hçp có sot, ho thi dê nghj không tiêp tic tham dir, thông báo ngay cho co quan ytê 
và áp dirng các bin pháp phông, chông djch phii hqp. 

1.2. Tii dja phirong Co djci, COVID-19 

a) Noi không thrc hin giân cdch xd hi 

- Ddi vO'i ngzrài tham dir, ccn thrc hin 

+ Thrc hin tot thông dip 5K ciia B Y t. 

+ Deo khu trang khi tharn dir các cuc h9p. 
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+ Ngi dñng vj trI duqc sp xp. 

+ Thuèng xuyên rra tay vâi xà phông hoc dung djch sat khun tay nhanh. 

+ Không khac, nh; vüt rác, khu trang dung noi quy djnh; che ming và müi 
khi ht hcii, ho. 

+ Thrc hin cài dtt và bt ñng diing truy vt (BlueZone), irng diing khai báo 
y té Vietnam Health Declaration nêu dung thiêt bj din thoai thông minh hoc nyi 
to chüc có h trçi các rng diing nay. 

+ Tuân thu các bin pháp dii phông cá han và các hi.thng dn phông chng 
djch COVID-19 cüa Ban to chirc. 

+ Thông báo kjp thii vi Ban t chirc nêu có biu hin s&, ho, khó thi. 

- Dói vó'i Ban to chtc 

+ B tn hi trung, phông h9p phü hçp theo diu kin cüa da phucmg. 

+ Thirc hin v sinh, khir khun bang hóa ch.t khr khun dM vái bàn gh, 
tay näm cra, tay vjn câu thang, tay vjn lan can, n1it barn thang may, các do 4t, san 
nhà, phông h9p, khu v sinh, mt bàn, các nut barn diêu khiên,... tri.thc và sau h9p 
hoàc khi can thiêt. 

+ Tang cung thông khí phông hçp bang cách ma cira ra vào và cira s, st:r 
ding qut. Nêu sü dung diêu hôa trong phông hçp, cuôi buôi h.p phãi mô cüa 
phông h9p tao  sir thông thoáng. 

+ B trI ch ngi giãn cách phü hçp; dtbintên và thông báo truac các vj 
trI ngôi cho dai  biêu;  han  chê vic thay dôi chô ngôi cüa dai  biêu khi không can 
thiêt. 

+ Bô trI dy du dung djch sat khun tay tai  vi trI thutn tin cho ng.thi sü 
diing, xà phông tai  khu virc v sinh. 

+ Dam bâo dü rnthc ung hqp v sinh và c& ung nuac dung riêng cho dai 
biêu. 

+ BS trI thüng dirng rae có np dy d thu gom, xir l rác dam bâo v sinh. 

+ Cung cp tài lieu, huOng dn phông chng COVD- 19. 

+ B trI nguai don tip, huang dn y t, do than nhit nu phát hin tru&ng 
hçvp cO sot, ho thI dê nghj không tiêp tVc  tham dir, thông báo ngay cho c quan y té 
Va áp diing các bin pháp phông, chông djch phü hqp. 

b) KI,u vi'c t1,i'c /zin gidui cad, xii 11(3i 

* To chi'rc hói nghi truc tié'p:  Theo Huâng dn s 54/HID-MTTW-BTT ngày 
25/2/202 1 cüa Ban Thuang trirc Uy ban Trung uong M.t trn To quôc Vit Nam 
huang dan viêc to chrc các hôi nghj trong quy trInh hip thucmg, giói thiu ngthi 
irng cü dai  biêu Quôc hi khOa XV và dai biu  H5i  dông nhân dan các cap nhim 
k' 202 1-2026 (khoàn 2.2). 

- Dcii v6i ngithi thain dic, ccn thzcc hiên 

sO 
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+ Thrc hin tt thông dip 5K cüa Bô Y t. 

+ Thrc hin git khoãng each ti thiu 2m giüa các dai  biu. 

+ Deo khu trang trong su& th?i gian tham d? các cuc h9p. 

+ NgM dung vj trI duçic s&p xp. 

+ Rüa tay vci xà phông hotc dung djch sat khun tay nhanh trtióc khi dn 
và sau khi ra ye. 

+ Không khac, nhô; vrt rác, khâu trang dñng nci quy djnh; che ming và rnüi 
khi hat hai, ho. 

+ Thirc hin cài dt và bt üng dicing truy vet (BlueZone), 1rng dung khai báo 
ytê Vietnam Health Declaration nêu dUng thiêt bj din tho.i thông minh hoc nai 
to chüc có ho trçl các Crng dung nay. 

+ Tuân thU các bin pháp dr phông cá nhãn và các huâng &in phông chng 
djch COVID- 19 cUa Ban to chrc. 

+ Thông báo kjp thai vOi Ban t chüc nu Co biu hin s&, ho, khó thi. 

- Di vài Ban td cJnc 

+ Không t chrc h9p qua 20 ngu?ri trong mt phOng h9p. 

+ Không mi tham di,r dai  biu, cU tn a khu virc cách ly xâ hi hoc phong 
tOa. 

+ BE trI hi trumg, phOng hçp d ch ngi dam bâo khoãng cách 2m githi 
các dti biêu; dt biên ten và thông báo tnthc các vi trI ngôi cho dui biêu; hn ché 
vic thay di ch ngôi cUa dai  biêu khi không can thiêt. 

+ Th%rc hin vsinh, khi'r khun b&ng hóa chit khi:r khun di vOi bàn gh, 
tay 11am cUa, tay yin  câu thang, tay yin  lan can, nUt barn thang may, các do 4t, san 
nhà, phOng hçp, khu v sinh, m.t bàn, các nUt barn diêu khién,... truóc và sau h9p 
hoàc khi can thiêt. 

+ Tang cithng thông khi phOng hçp bang each ma ccra ra vào và cUa s& sü 
dung qut. Nêu sü ding diêu hOa trong phOng hop, cuôi buôi h9p phâi mô càa 
phOng h9p tao sv thông thoáng. 

+ Chun bj sn khu trang d cp cho dai  biu. 

+ B trI phOng each ly, chun bj khtu trang d sU dung ngay khi phát hin 
dai biêu, ngtrxi có biêu hin sot, ho, khó th&. 

+ B trI dy dU dung djch sat khun tay tai  vj trI thun tin cho nguäi sU 
diving, xà phOng tai  khu vrc v sinh. 

+ Dam bâo dU niiâc u6ng hçip v sinh v cc ung nrn9c dUng riêng cho d?i 
biêu. 

+ B trI thUng dirng rae có np dy d thu gom, xU 1 rae dam bão v sinh. 



5 

+ B trI ngi.thi don tip, các b giám sat y t, do than nhit nu phát hin 
tru&ng hçp có sot, ho thI huàng dn each ly, lay mâu xét nghim, truy vet tiêp xüc 
ban dâu. Thông báo ngay cho Co quan y tê và áp ding các bin pháp phOng, chông 
djch phü hçip. 

+ T chirc ly mu và xét nghim SARS-CoV-2 truOc và sau hpp cho di 
biêu. 

* T ch&c hôi nghi truv tuyn:  

- Ddi vó'i ngu'&i tharn dtr 

+ Thrc hin t& thông dip 5K cüa Bô Y t. 

+ Thirc hin git:t khoãng each ti thiu 2rn (nu CO trên 1 ngu?i tham dir tai 
môt diem cau). 

+ Deo kh.0 trang trong su& thii gian tham dir các cuc h9p. 

+ Thithng xuyên tha tay vâi xà phOng hoc dung djch sat khun tay nhanh. 

+ Thrc hin cài dt và b.t irng diing truy vt (BlueZone), 1rng diing khai báo 
y tê Vietnam Health Declaration nêu dOng thiêt bj din thoi thông minh ho.c noi 
t chüc có h trçl các rng ding nay. 

+ Tuân thu các bin pháp dr phOng cá nhãn và các hisâng dn phOng chng 
djch COVID-19. 

- Tçziphông hcp dkm ccu chInh và các dim cáu 

+ Không b tn qua 2 ngithi trong mt phOng h9p. 

+ B trI ch ngi dam bâo khoãng cách 2m khi có 2 ngthi. 

+ Thirc hiên ye sinh, khir khun phOng hçp, bàn gh bang bOa chat khir khuân 
hoc chat tây rtra thông ththng. 

+ B trI dy dü dung djch sat khun tay ti vj trI thun tin cho ngu&i sü 
diing, xà phOng t?i  khu virc v sinh. 

+ B trI thOng dirng rác có np dy dé thu gorn, x1r l rác dam bão v sinh. 

c) KI,u vyc Ihyc I:iiz cdch ly xa hç3i hocphong tóa 
* To ch'c hói nghi tritc tuyn:  Theo Huàng din s 54/I-ID-MTTW-BTT 

ngày 25/2/2021 cOa Ban Thithng trirc Uy ban Trung irong Mt tr.n To quôc Vit 
Nam hixóng dan vic to chirc các hi ngh trong quy trInh hip thiiong, giâi thiu 
nguii irng cr dti biêu Quôc hi khóa XV và dai  biêu Hi dông nhân dan các cap 
nhim k' 202 1-2026 (khoãn 2.2). 

- Ddi vói ngu&i tham dy' 

+ Thijc hin tót thông dip 5K cUa B Y t. 

+ Thirc hin gicr khoáng cách ti thiu 2m (nu CO trên 1 nguôi tham dr ti 
mOt diem câu). 

+ Deo khu trang trong su& th?ii gian tham dir các cuc h9p. 

Y] 
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+ Thing xuyên rCra tay vii xà phông hotc dung djch sat khuân tay nhanh. 

+ Thrc hin cài dtt và bt üng diing truy vt (BlueZone), mg dung khai báo 
yté Vietnam Health Declaration nêu dung thiêt bj din thoii thông minh hoac ncii 
to chüc có ho trçl các 1rng ding nay. 

+ Tuân thu các bin pháp di,r phông cá nhân và các hithng dn phông chéng 
djch COVID-19. 

+ Thông báo kjp thii vói Ban t chüc nu có biêu hin s&, ho, khó thi. 

- DóTi vài Ban T chi'rc: Tgi các diem cu 

+ Không b trI qua 2 ngt.thi trong mt phông h9p. 

+ B trI ch ngi dam bão khoãng cách 2m khi có 2 ngi.thi. 

+ Thuc hiên ye sinh, khi'r khun phèng h9p, bàn gh btng hóa cht khü khun 
hoc chat tây rCra thông thtthng. 

+ Bi trI dÀy dü dung djch sat khun tay ti vj trI thun tin cho ngtthi s'r 
diing, xà phông t?i  khu virc v sinh. 

+ B tn thüng dirng rae có nip dy dê thu gom, xfr l rác dam bão v sinh. 

* Không t chz-c hói nghi trirc tié'p hoàc truv tuyn ducrc:  Theo Huâng dan 
so 54/HD-MTTW-BTT ngày 25/2/202 1 cña Ban Thithng tr%rc Uy ban Trung ung 
Mt trn To quOc Vit Nam huOng dAn vic tO chüc các hi nghj trong quy trInh 
hip thi.xung, gii thiu ngtthi üng cir di biêu Quôc hi khóa XV và di biêu Hi 
dOng nhân dan các cap nhim kS'  2021-2026 (khoân 2.2). 

Chuy6 sang tt chirc gCri phiu ly kin, phiu tIn nhirn di vói ngui 
di.rçic giOi thiu üng cü den ccr tn. Can b To phát phiêu, kiêm phiêu can thirc hin. 

- Di.rçic tp hun v phông chng lay nhim COVID-19. 

- SCr ding các philcTng tin phông h cá nhân nhu qun áo phông h, thu 
trang ... trong qua trmnh lam nhim v1i. 

- Hin ch ti da tip xüc gin, dung chtm trirc tip viii cü tn. 

- Xü I khr khun phiu, horn phiu và phuong tin vn chuyn. 

- Ly mu Va xét nghim SARS-CoV-2 tnrâc và sau thirc hin nhim vii cho 
can b thành viên cüa to. 

2. Phông chng djch COVID-19 trong qua trInh bó phiêu bu dr 

2.1. Tçzi djaphwong không có djch COVID-19 

* Tai dia diem ho phku bu cir 

- DJI vOl cCc tn tham gia bó phié'u và cOn bó Td bdu ctt cdn thuv hin 

+ Thrc hin t& thông dip 5K cüa B Y té. 

± Deo khu trang khi di tham gia bO phiu, tham dir khai mc và hithng dAn 
cü tn bâu cir tai  các diem bO phiêu bâu Cu. 
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+ Sat khun tay b&ng dung djch sat khun nhanh trithc và sau khi bô phiu 
bu cir. 

+ Không khac, nh; vrt rac, khu trang dung ncii quy djnh; che ming và mfli 
khi hat hoi, ho ti diem bó phiêu. 

+ Thrc hin cài dt và bt l'rng diing truy vet (BlueZone), irng dung khai báo 
y t Vietnam Health Declaration nêu dung thiêt bj din thoi thông minh ho.c nai 
t chrc bô phiu bu cü có h trçi các ung diing nay. 

+ Thirc hin theo hnng dn quy trInh bu cfr, phân luông di vào và di ra 
theo mt chiu t?i  diem bO phiêu bâu Cu. 

+ Tuân thu các bin pháp dir phông cá nhân a cãc huàng dn phông chng 
djch COVID- 19 cüa don vj drng ra to chirc bó phiêu bâu cr. 

+ Thông báo kjp th&i vri Ban t chüc nu có biu hin s&, ho, khó thi. 

- Ddi v&i To chücphy trách bu th 

+ B trI dja dim bO phiu theo dung hu&ng dn phü hçp theo diu kin cüa 
dja phircing (Theo Thong tu' sO 1/2021/TT-BNVngày 11/01/2021 cia B5 Nç5i vy ye 
hu-âng dan nghip vy cOng tOctO chi'c báu ci dgi biéu QuOc hç5i khóa XV và di 
biêu Hç5i dOng nhán dan các cap nhim k$' 2021-2026). 

+ Thrc hin v sinh, khCr khun bang hóa chit khi'r khun di khu vircbên 
ngoài và ben trong cüa phông bó phiêu trithc và sau bO phiêu ho.c khi can thiêt. 

+ Tang cu?ing thông khi phông bô phiu bang cách ma cüa ravào và ctra s, 
sir dung qut. Nêu sir dung diêu hOa trong phông, cuOi buOi bó phiêu phài mi cfra 
phông tto sir thông thoáng. 

+ B trI phông cách ly, chun bj khu trang d sir diing ngay khi phát hin 
dti biêu, ngu&i có biêu hin sot, ho, khó thô. 

+ Không d ci:r trI tii tp thành nhóm dông nguai tai  dim bO phiu; b tn các 
bàn, chô ngôi ghi phiêu dam bão khoáng each phü hcip. 

+ B trI dty dü dung djch sat khun tay tai  vj tn thu.n tin cho ngu&i sü 
dung, xà phông tai  khu virc v sinh. 

+ Dam báo dü nuOc u6ng hcp v sinh và c,c ung nuOc dung niêng cho Cu 
tn. 

+ Bô trj thüng drng rae có np dy d thu gom, xi:r I rae dam bão v sinh. 

+ Cung cp tài lieu, huang dn phông chng COVD-19. 

+ Bô tn can b y t huóng dn y t, do than nhit tti cng ra vào nu phát 
hin tri.th'ng hçip có sot, ho thI dua cü tn sang phông each ly và hithng d.n thrc 
hin bó phiêu theo quy djnh, thông báo ngay cho c quan y té và áp dimng các bin 
pháp phông, chong djch phU hap. 

* Hômphiéuphu (hOrn phié'u litu dOng)  



8 

Các cr tn không dn bó phiu tai  dia dim bô phiu bu cü. Can b T bu 
cir dxa ham phiêu pht den các cü tn nay can thirc hin. 

- Thrc hin các bin pháp v phông chng lay nhim COVID-19 nhu tai dia 
diem bó phiêu bâu cir.  

- Han ch ti da tip xüc gn, ding cham tr1rc tip vri cir tn 

2.2. T(li djaphurng có djch COVID-19 

a) Nui không thy'c hin giãn cách xã /i3i 
* Tai dia diem ho phié'u bait ci't  

- Dó'i vái cir tn tham gia bO phi u và can b5 Td bdu ci, cdn thyv hin 

+ Thrc hin tt thông dip 5K cüa B Y tê. 

+ Deo khâu trang khi di tham gia bó phiu, tham diz khai mac  và hithng dn 
c1r tn bâu cir tai  các diem bó phiêu bâu cü. 

+ Sat khun tay bng dung djch sat khun nhanh truôc và sau khi bô phiu 
bâu ci'r. 

+ Không khac, nh; vrt rác, khâu trang dung non  quy djnh; che ming và müi 
khi hat honi, ho. 

+ Thirc hin cài dt và bt 1rng ding truy v& (BlueZone), ung ding khai báo 
y tê Vietnam Health Declaration nêu dung thiêt bj din thoai thông minh hoc nci 
to chirc có h trçl các irng diing nay. 

+ Thirc hin theo hu&ng dn quy trInh bu cir, phân 1ung di vào và di ra 
theo mt chiêu tai  diem bó phiêu bâu cfr. 

+ Tuân thu các bin pháp dr phông Ca nhân và các hung dn phông chông 
djch COVID-19 cüa dun vj drng ra to chüc. 

+ Thông báo kjp th?yi vri Ban t chirc nu có biêu hin sot, ho, khó th. 

- Dói vái Td chth'c phi trách bczt c 

+ B trI dja diem bO phiu theo dáng hung dn phii hçp theo diêu kin cüa 
dja phucng. 

+ Thrc hin v sinh, khr khun bang hóa chit khCr khuin di khu vrcbên 
ngoài và ben trong cila phông bô phiêu truóc và sau bô phiêu hoc khi can thiêt. 

+ Tang cu&ng thông khI phông hçp bng cách mô cüa ra vào và ci:ra s, sü 
diing qut. Nêu si'r dung diêu hôa trong phông, cuôi buôi bô phiêu phài ma ccra 
phông tao  sr thông thoáng. 

+ Bô trI phông each ly, chuân bj khu trang dê sr ding ngay khi phát hin 
cCr tn, ngi.thi có biêu hin sOt, ho, khó thâ. 

+ K.hông d cCr trI ti ttp thânh nhóm dOng ngithi tai  dim bô phiu; b trI vj 
trI ci'r tn xêp hang, phân luông, các bàn, ch ngOi ghi phiêu darn bào khoãng each 
phühçrp. 
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+ B trI d.y dü dung djch sat khu.n tay ti vj trI thun tin cho ng.thi sir 
dung, xà phông ti khu vrc v sinh. 

+ Dam báo dü nuOc ung hqp v sinh và cc ung nuâc dung riêng cho c1 

tn. 

+ B tn thüng drng rác có np dty d thu gom, xr 1 rác dam bão v sinh. 

+ Cung cp tài lieu, huâng dn phông chng COVD-19. 

+ B trI can b y t huâng dn y th, do than nhit t?i  cng ra vào nu phát 
hin tru&ng hcip có s&, ho thI di.ra cCr tn sang phông cách ly và hiiOng dan thirc 
hin bó phiu theo quy djnh, thông báo ngay cho cci quan y té và áp dung các bin 
pháp phông, chng djch phü hcip. 

* Horn phku phu (hOrn phiu lu'u dóng)  

Các cir tn không dn bô phiu tai dia dim bô phiu bu ci:r. Can bô T6 bu 
cr dua horn phiêu ph den các cfr tn nay can thirc hin. 

- Th?c hin các bin pháp ye phOng chng lay nhim COVID- 19 nhix tgi ia 
diem bO phiêu bâu cir.  

- Han ch ti da tip xüc gn, diving chm trrc tip vth ci'r tn. 

b) Khu vrc thy'c hin gidn cách xã h5i 

* Tai dia diem bO phié'u bcu ci  

- Dó'i vài cz tn tham gia bO phie'u và can bç5 T bá'u c ccn thyv hién 

+ Thrc hin t& thông dip 5K cüa Bô Y t. 

+ Thirc hin giir khoàng cách ti thiu 2m giüa các cir tn. 

+ Deo khu trang khi di tham gia bO phiu, tham dr khai mc và hthng dn 
ci'r tn bâu cCr ti các diem bO phiêu bâu ci:r. 

+ Sat khun tay bng dung djch sat khun nhanh trnóc và sau khi bO phiu 
bâu cr. 

+ Không kh.c, nh; vlrt rae, khu trang dung ncii quy djnh; che ming và müi 
khi hat hoi, ho. 

+ Thirc hin cài dt và bt irng ding truy vt (BlueZone), irng diing khai báo 
ytê Vietnam Health Declaration nêu dung thiêt bj din thoai thông minh hoc ncii 
to chüc có ho trçl các irng ding nay. 

+ Thuc hiên theo hung dn quy trInh bâu cr, phân luông di vào và di ra 
theo mOt  chiêu  t?i  diem bO phiêu bâu ci:r. 

+ Tuân thu các bin pháp dr phOng cá nhân và các hi.râng dn phông chng 
djch COVID- 19 cüa dan vj dung ra to chi:rc. 

+ Thông báo kjp th0i vci Ban ti chüc nu có biu hin s&, ho, khO th. 

- Dói vài To chácphu trách bu th 
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+ B trI dja dim bó phiu theo dung huOng dn phü hqp theo diu kin cüa 
dja phuong. 

+ B tn horn phiu phi hoc dim bO phiu riêng nu dü diu kin cho khu 
virc cách ly xa hi hoc phong tôa. 

+ Th%rc hin v sinh, khü khun bang hóa cht khü khun di khu vrc ben 
ngoài và ben trong cüa phOng bO phiêu tni.râc và sau bO phiêu hoc khi can thiêt. 

+ Tang cithng thông khI phOng h9p b&ng cách mcüa ra vào và cüa s& sir 
djng quat. Nêu sü diing diêu hOa trong phOng, cuôi buôi bO phiêu phái ma cira 
phOng to sir thông thoáng. 

+ B6 trI phOng cách ly, chun bj khu trang d sü diing ngay khi phát hin 
cCr tn, ngthi có biêu hin sot, ho, khó this. 

+ Thuc hiên vic b trI d Cu tn di bO phiu theo t&ng khu virc, diem dan cu 
theo tung thii gian nhât djnh, thirc hin phân luông ttr xa. 

+ B trI vi trI cü tn xp hang theo 1ung, gier khoãng cách 2m, các bàn, ch 
ngôi ghi phiêu dam bão khoãng each 2m. 

+ B trI dÀy dü dung djch sat khuân tay t?i  vj trI thun tin cho ngthi sir 
diing, xà phOng tai  khu virc v sinh. 

+ Dam bâo dü nithc ung hçp v sinh Va c& ung nuOc dung niêng cho c1r 
tn. 

+ Bô trI thüng dimg rae có ntp dy d thu gom, xfr I rae dam bão v sinh. 

+ Cung cap tài 1iu, huang dn phông chng COVD-19. 

+ B trI can b y t huâng dAn y t& do than nhit tai  Cong ra vào nu phát 
hin tnrOng hçp có sot, ho thI dua cü tn sang phOng cách ly, lay rnâu xét nghim, 
thrc hin truy vet tiêp xñc ban dâu và hu&ng dan thrc hin bO phiêu theo quy djnh, 
thông báo ngay cho co quan y tê và ap ding các bin pháp phOng, chông djch phü 
hcrp. 

+ T chüc lAy mAu và xét nghirn SARS-CoV-2 sau khi bO phiu cho cir tn 
có tiêp xuc gãn nêu có trtthng hqp nghi ngha hotc mac CUVID- 19 thuc khu vrc 
diem bó phiêu. 

* Hômphiluphu (hômphié'u hru dóng)  

Các cir tn không dn bO phiu t?i  dia dim bO phiu bAu ci:r. Can b T bAu 
cü dim hOrn phiêu phi den các cu tn nay can thirc hin. 

- Duçrc tp huAn v phOng chng lay nhim COVID-19. 

- Thrc hin các bien  pháp v phOng chng lay nhim COVID-19 nhu tai dia 

diem bO phiêu bâu cu.  

- S diing các phuong tin phOng h ca nhân nhi.r quAn áo phOng h, khAu 
trang ... tnong qua tnInh lam nhim viii. 

- Han ch ti da tip xilc gAn, ding charn trrc tip vai cü tni. 



11 

- XCr l khi'r khun phiu, horn phiu và phucmg tin 4n chuyn. 

- Ly mu và xét nghim SARS-CoV-2 truóc và sau thrc hin nhim vii cho 
can b thành viên cña to. 

c) KI,u vyc thrc Iziii cdch ly xä 1zi hoicphong tôa 

* Tai dia diem bó phiêu bu ctr 

- Dó'i vái th tn tham gia bO phiê'u và can bç3 T bá'u cii, ccn thyc hin 

+ Thirc hin t& thông dip 5K cüa Bô Y tê. 

+ Thrc hin gi khoàng cách ti thiu 2m giüa các cCr tn. oC 

+ Deo khâu trang khi di tham gia bó phiu, tham dr khai m?.c  va huàng dk 
cir tn bu ci'r tai  các diem bO phiêu bâu ci'r. 

+ Sat khun tay bang dung djch sat khun nhanh tnixOc và sau khi bô phiu 
bu Cu. 

+ Không kh.c, nhô; virt rác, khu trang diing ncli quy djnh; che ming và rnUi 
khi hat hoi, ho. 

+ Thc hin cài dt và bt 1rng diing truy vt (BlueZone), img dung khai báo 
y t Vietnam Health Declaration nu dung thiêt bj din thoui thông minh hoc noi 
t chüc có h trçl các irng dung nay. 

+ Thirc hin theo huóng dn quy trInh b.0 cu, phân 1ung di vào và di ra 
theo mt chiêu tai  diem bO phiêu bãu cir. 

+ Tuân thu các bin pháp dir phOng cá nhân và các huóng dn phOng ch6ng 
djch COVID-19 cüa &m vi dirng ra to chrc. 

+ Thông báo kjp th&i vi Ban t chi:rc nu Co biu hin st, ho, khó thâ. 

- Di v&i T chzc phii trách bu cit 

+ B tn dja dirn bO phiu theo dung hu&ng dn phü hqp theo diu kin cüa 
dja phwrng. Không bô trI dê cir tn các khu virc khác bO phiêu cüng. 

+ Thrc hin v sinh, khir khun bang boa chat khu khuan di khu vrc ben 
ngoài và ben trong cüa phOng bô phiêu tnrâc và sau bO phiêu hoc khi cn thit. 

+ Tang ci.rmg thông khI phOng hçp bang cách ma ci'ra ra vào và cira s, scr 
dung qut. Nêu si:r ding diêu hôa trong phOng hçp, cuôi buôi hçp phài mô caa 
phOng hop t?o si1 thông thoáng. 

+ Bô trI phOng cách ly, chuan bj khau trang dé si diing ngay khi phát hin 
cü tn, ngr&i có biêu hin sot, ho, khó tha. 

+ Thrc hin vic b tn d cü tn di bó phiu theo tirng khu vrc, dim dan 
theo tirng thai gian nhât djnh, thirc hin phân luông tir xa. 

+ B trI vj trI ci'r tn xp hang theo 1ung, gilt khoáng cách 2rn, các bàn, ch 
ngOi ghi phiêu dam báo khoâng each 2m. 
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+ B trI dy dü dung djch sat khun tay t?i  vi trI thun tin cho ngthi si'r 
diing, xà phông tii khu virc v sinh. 

+ Dam bào dü rnthc ung hçip v sinh và cc ung nithc dung riêng cho cir 
tn. 

+ B trI thüng dirng rác có nap dy dé thu gom, xt'r 1' rác dam bão v sinh. 

+ Cung cp tâi 1iu, humg dn phông chng COVD-19. 

+ B trI can bô y t huóng dn y t, do than nhit tai  cng ra vào nu phát 
hin trung hqp có sot, ho thI dua c1r tn sang phông cách ly, lay rnâu xét nghim, 
thrc hin truy vet tiêp xüc ban dâu và hixrng dan th1rc hin bó phiêu theo quy djnh, 
thông báo ngay cho ca quan y tê và áp ding các bin pháp phông, chông djch phñ 
hçip. 

+ Ti chüc lAy mu và xét nghim SARS-CoV-2 cho toàn b cir tn cüa diem 
bó phiêu nêu có tnRmg hcip nghi ng hoc mac COVID-19. 

* Hômphie'uphu (hdmphilu lu'u dông)  

Các ci:r tn không dn bö phiu tai dia dim bó phiu bAu ci:r. Can b T bâu 
Cu &ra horn phiêu phii den các cCr tn nay can thrc hin. 

- Duçic ttp huAn v phOng chng lay nhim COVID-19. 

- Thirc hin các bin pháp v phOng chng lay nhim COVID-19 nhu tai dia 
diem bô phiêu bâu cr.  

- Si'r ding các phung tin phông h cá nhân nhu qun áo phOng h, khâu 
trang trong qua trInh lam nhim v. 

- Han ch ti da tip xüc gân, diing cham trrc tiêp vôi cü tn. 

- Xir 1 khfr khuAn phiu, hOrn phiu và phuang tin vn chuyn. 

- LAy mu và xét nghim SARS-CoV-2 truOc vâ sau thixc hin nhim vii cho 
can b thânh viên cña to. 

d) Co sé' thrc /zin cách ly y tl và diu trj CO VID-1 9 
* Tru'àng hop so htctng It, quy mó nhó  

SCr ding hOrn phiu phii (hOrn phiu hxu dng) d darn bâo các quy djnh 
phOng chOng COVID-19. 

Can b T bu Cu dim hOrn phiu phii dn các ci'r tn nay và cAn thirc hin. 

- Dircic tp huAn v phông chng lay nhim COVID-19. 

- Co cánby t hu&ng dn, trçi giüp và giám sat hotc sir drng can b y tê 
tham gia vào To bâu cfr. 

- Thi.rc hin các bin pháp v phông chông lay nhim COVID-19 nhu tai  dja 
diem bö phiêu bâu cu. 

- Su ding các phuang tin phOng h cá nhân nhu quAn áo phOng h, khâu 
trang ... trong qua trInh lam nhim v11. 



13 

- Hn ch ti da tip xiic gn, dung cham trrc tip vói cir tn. 

- Xà 1 khü khun phiu, horn phiu và phuang tin 4n chuyn. 

- Ly mu và xét nghim SARS-CoV-2 truâc và sau thirc hin nhim vi cho 
can b thành viên cüa to. 

* Trir&ng hop sá hwng nhiu, quy mó lan  

Can ctr vào quy dnh, huing dn v bu cü vâ tInh hInh din bin thrc t cüa 
dich COVID-19 dê thành lap dcin vi bâu cü cho co sâ nay. 

3. Cong tác dam bão v sinh an toàn thirc phm 

- Tang cithng tuyên truyn, giám sat tai  các Co sâ san xut, kinh doanh thirc 
phm, dc bit chü trQng các Co sâ djch vii an uông, quán an và các don vj, cá nhân 
cung dip sut an darn báo an toàn thirc phâm, dam bâo src khOe cong dan thirc hin IF 
nghia vi, quyên lçii bO phiêu. Kiêm tra và xü 1 nghiêm các trung hqp vi phm 
các quy djnh v an toán thijc phâm theo quy djnh cUa pháp 1ut. Không d các Co 
s& khOng dü diu kiin an toàn thirc phâm cung cap djch vii an uông. Thành 1p to 
thiRing trirc (3-5 nguii/tô) cüng phuong tin, thiêt bcân thiêt dê san sang phuong 
an dieu tra, xir 1 neu co ng dc thirc phâm, sir cô ye an toàn thrc phâm. 

4. Cong tác thlthng trirc dip cfru vã dáp ung tInh hung khn dip 
- Thành 1p các t thuing trirc y t& kIp dip c1ru liru dng cüa các don v, 

dam báo dü phucmg tin, trang thiêt b y té phic vii cong tác chäm soc süc khOe 
san sang thirc hin nhim vii. Mi don vj thành 1p tO thrnmg trirc cap ciru ti don 
vj (tôi thiêu3-5 nguii), phân côn trách nhim, dam báo phuong tin, trang thiêt 
bj y tê, coso thuôc thiêt 'êu khi can ho trçi các diem bâu ci:r, so din thoi lien 1c 
dê diem bâu cü gi khi can thiêt. 

- Cp cru thâm hoa: Tai nn giao thOng, cháy n& ng dc hoá cht, ng dc 
tic phâm vói so hxqng 1&n ntn nhân (neu co). Dê nghj các don vj báo cáo khân 
cap ye Si Y tê dê huy dng các di cap ciru ngoi vin cüa các bnh vin tuyn 
thành phô tham gia phôi hçp, ho trçi, xr l kjp th&i. 

5. Ch d báo cáo 

Các don vj khn truong xây dung k hoich cüa don v mInh và thirc hin ch 
d báo cáo djnh ks', dt xuât ye tInh hmnh djch bnh, an toàn thurc phâm, cong tác 
cap cüu ye S Y tê dê tOng hp báo cáo các cap theo quy djnh, cii th nhu sau: 

- Báo cáo tu.n, tháng (thai gian: Thu 4 hang tuân va ngày 23 hang tháng). 
Th&i gian bat dâu thrc hin tr ngày 23/3/2021 dn ngày 25/5/2021. 

- Báo cáo ngày bt du tü ngày 03/5/2021 dn ngày 25/5/202 1. Thai gian 
báo cáo: Tnuóc 8h00 hang ngày. 

* Qua hOrn thu dien  tü: baocaotetsythp(ägmail.com   

* Qua din thoai thuing trirc ti Van phOng Si Y t: 02253.745702; Qua 
Fax cüa Van phOng Si Y tê: so 02253.823 802. 

- Báo cáo dot xuAt khi có yêu diu. 
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III. TO CHtC THVC HI1N 

1. Phông Nghip vtj Y 

- Là phông thithng trirc, giüp lânh d?o  So Y t xây dimg k hoch, huOng 
dan, to chirc triên khai, phôi hçip kiêm tra, giám sat cong tác dam bão y tê phiic vi 
bâu cfr. 

- Trrc tip tham muu, chi do cong tác cp c1ru, khám chOa bnh, phông 
chông djch bnh, thàm hot (nêu co) bào dam phiic vii bâu cir. 

- Phi hqp vOi các dan vj lien quan huOng dn các qun, huyn chun b d.y 
dü ca so thuôc, diing cii trang thiêt bj thiêt yêu cho cOng tác phiic vi bâu cO. 

2. Trung tam Y t dur phông thành ph 

- HuOng dan, dOn dc Phông Y th, Trung tam Y tê các qun, huyn chü dng 
triên khai các bin pháp v sinh môi tnthng, phông chông bnh djch trén dja bàn 
thành phô; huOng dn y tê phông chông djch COVID- 19 phc vii cOng tác bâu cO 
dai biêu Quôc hi khóa XV và di biêu Hii dOng nhân dan các cap nhim kS'  2021-
2026. 

- Tiêp tiic trin khai các nhim vii dã duçic phân cOng tti K hoch s 28/KM-
SYT ngày 02/3/202 1 cüa SO Y tê. 

3.PhôngYt 

- Chü trl, phi hcip vOi Trung tam Y t xãy drng k hoach, tham miru cho 
U' ban nhân dan qun, huyn ban hành kê hoach  dam bão y tê và hirOng dan y tê 
phông chOng djch COVID- 19. 

- Phông chng Va ngãn ngOa kM nang lay lan cña djch bnh COVID-19 
phiic vi an toàn cho cong tác bâu cO. 

- Chü dng Ong phó có hiu qua vôi các tInh hung djch COVID-19 trên dja 
bàn trong qua trInh triên khai hott dng bâu cO. 

- Dam bão an toàn thrc phm và chü dng dáp Ong các tInh hung khn cp 
ye y tê (nêu co), phOi hccp v&i các 1rc lucmg chOc näng dam bão an toàn cho các 
hoat dng bâu cO trên dja bàn. 

- CO can b du mM, huOng dan, giám sat, don d& cOng tác dam bão 
phông chông djch cho cho hoat dng bâu cO. 

4. Trung tam Y t các qun, huyn 

- Phi hqp chat chê vOi Phông Y t xây d%rng k hoach, tharn muu cho U' 
ban nhân dan qun, huyn ban hành kê hoach dam bào y tê cho bâu cO dai  biêu 
Quôc hi khóa XV và bâu cO dai  biêu Hi dông nhân dan các cap nhim k' 2021- 
2026 trên dja bàn. 

- T chOc thirc hin phun khO trüng tai  các dim bu cO, diem kiêm phiêu 
trén dja bàn, hoàn thânh truOc 01 ngày truOc khi to chOc bâu cCr. 
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-, Cfr can bô h6 trci, huing dan, giám sat, don dc tuyn xã th?c hin dam 
bào y tê, phông chOng dlch  cho cho bâu cü di biêu Quôc hi khóa XV và bâu cü 
di biêu Hôi dông nhân dan các cap nhim k' 2021-2026. 

- Mi don vj thành 1p t thu&ng trirc c ciru tai  don vj (ti thiu 3-5 ngi.thi) 
dam báo phiicing tin, trang thiêt bj ytê khi can ho trg các diem bâu cir, so din 
thoai lien lac dê diem bâu Cu gi khi can thiêt. 

- Phi hçp vói Phông Y t, Chi ciic An toàn v sinh thirc phâm triên khai 
cOng tác darn bâo an toàn thjc phârn, phông chOng ng dc thirc phâm. 

- Chi dao Tram Y t xã, phithng trin khai các nhim v11 dã duçic phân cong 
tai Kê hoch sO 28/K}I-SYT ngày 02/3/2021 cüa S Y tê. 

A 5. Phong, ban, don v!  Lien quan 

- Khntnrcmg b sung nhim vi dir ic giao sat vói tInh hInh thxc tin tai  K/J 
hoach nay, tiêp tiic triên khai Kê hoach so 28/KH-SYT ngày 02/3/202 1 c1ia Sâ Y' 
tê ye dam bâo y tê bâu cir dai  biêu Quôc hi khóa XV, dai  biêu Hi dOng nhân dan 
các cap nhirn kS'  202 1-2026 tai  thành phô Hái PhOng. 

S& Y th d nghj các phông, ban, don vj can cir chiic nàng, nhim vi dirçic 
phân cong nghiêm tüc triên khai thrc hin./. in.- 

Ncinhin: 
- B Y té (d b/c); 
- Ththng trirc Thành ñy (d b/c); 
- HDND TP (tie b/c); 
- UBND TP (d b/c); 
- S&NOI vi,i; 
- UBND các quân, huyii; 
- Giam doc, cac PGD SYT; 
- Các phàng churc näng SYT; ran Anh Cuorng 
- Phông Y tê qun, huyn; 
- Các don vj trong ngãnh; 
- Các bnh vin B, ngành; 
- Các bnh vin tu nhâii; 
- Ltru: VT, VP, NVY. 
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