UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày

Số: 2854 /SYT-NVY

19 tháng 9 năm 2021

V/v hướng dẫn áp dụng các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa
bàn tỉnh khi chuyển sang trạng thái
bình thường mới

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Thông báo số 254/TB-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về
việc thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ tại cuộc họp trực
tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; căn cứ Quyết định số
2686/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 ngày 31
tháng 5 năm 2021 về việc quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp
hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19; trên cơ sở nội dung các
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết
liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới) và tình hình diễn biến dịch
bệnh COVID-19 hiện nay, Sở Y tế hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh khi chuyển sang trạng thái bình thường mới như
sau:
1. Nguyên tắc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo
các mức độ nguy cơ sau:
a) Địa bàn áp dụng: Khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách
xã hội (sau đây gọi là giãn cách) phải xác định được phạm vi, qui mô giãn cách
theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể (thôn, xóm, tổ, ấp, khu phố...).
- Địa bàn “nguy cơ rất cao”: Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tùy theo tình hình dịch, có thể áp dụng bổ
sung các giải pháp, biện pháp tăng cường hoặc nới lỏng so với Chỉ thị số 16/CTTTg phù hợp với thực tiễn địa bàn
- Địa bàn “nguy cơ cao”: Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ. Tùy theo tình hình dịch, có thể áp dụng bổ sung
các giải pháp, biện pháp tăng cường hoặc nới lỏng so với Chỉ thị số 15/CT-TTg
phù hợp với thực tiễn địa bàn
- Địa bàn “bình thường mới”: Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tùy theo tình hình dịch có thể áp

dụng bổ sung các giải pháp, biện pháp tăng cường so với Chỉ thị số 19/CT-TTg
phù hợp với thực tiễn địa bàn.
b) Biện pháp giãn cách áp dụng: theo bảng hướng dẫn đính kèm.
2. Đối với công tác bảo vệ “vùng xanh”:
Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 2554/SYT-NVY ngày 25/8/2021 của Sở
Y tế Phú Yên về việc hướng dẫn các biện pháp bảo vệ “vùng xanh” trong thời gian
thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời xây dựng và triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin
phòng COVID-19 trên địa bàn theo tiến độ cấp vắc xin của Trung ương và của
Tỉnh đảm bảo an toàn, đúng đối tượng.
Tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19, Sở Y tế sẽ có hướng dẫn
điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thực tế./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT TU (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- Đ/c Trần Hữu Thế, CT UBND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Đào Mỹ, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, PGĐ SYT;
- Lưu: VT, NVY (Nha).
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