HỆ THỐNG VĂN BẢN
PHÒNG CHỐNG COVID 19
Cơ sở y tế
Cơ sở giáo dục

Phòng, chống dịch
cho từng đối tượng,
cơ sở

Hệ thống
văn bản

Tập trung

Nơi làm việc, kí túc xá của
người lao động
Nơi công cộng
Người cao tuổi

Tại cơ sở khám, chữa bệnh

Đối tượng

Tại nhà
Đối tượng đặc biệt
Cách ly toàn xã hội

Xét nghiệm

Truy vết F1, F2
Điều tra dịch tễ

Chẩn đoán, điều trih

Ca bệnh F0; ca nhập
cảnh; ca nghi ngờ;
F1, F2; vùng dịch

Kích hoạt PHEOC Việt
Nam; thành lập ban, tổ,
đội

Phòng, chống
dịch COVID-19

Giám sát dịch bệnh, các
biện pháp phòng, chống
dịch bệnh

(+) F0

Trang thiết bị

Thông tin, truyền thông

Điều trị

Khỏi, ra viện

Điều khiển phương tiện giao
thông, vận chuyển hàng hóa

(-) Cách ly

Vùng dịch

Khoanh vùng dịch

Phụ nữ mang thai, trẻ sơ
sinh

Thống kê, báo cáo

Tử vong

Kinh nghiệm phòng, chống
dịch COVID-19

Các biện pháp, hoạt
động phòng, chống
dịch

Phòng chống dịch trong
trạng thái bình thường
mới
Xử lí vi phạm liên quan
phòng, chống dịch
Xử lí môi trường và khử
trùng
Vắc xin
Xuất, nhập cảnh
Phụ cấp chống dịch

Mục khác

16/NQ-CP

1640/CĐ-BCĐ

Chi phí

Gộp mẫu




1436/QĐ-BYT 

Hướng dẫn, quản lý



Cách ly tại khách sạn

425/CV-BCĐ



Hoàn thành cách ly





BHXH chi trả

Ổ dịch mới

Khoanh vùng dịch

Ổ dịch được kiểm soát
Công bố hết dịch

07/2020/QĐ-TTg

Chẩn đoán, điều trị

4042/QĐ-BYT 

Tại cơ sở khám, chữa
bệnh

Đối tượng có nhu
cầu xuất cảnh

4974/BYT-DP 

3351/QĐ-BYT 

Điều trị
Trang thiết bị

Vùng dịch

Khỏi, ra viện

Trẻ em dưới 15 tuổi
Chuyên gia nước ngoài

1306/BYT-YDCT 

Phương pháp YHCT

Tại nhà

3986/QĐ-BYT 

4674/BYT-MT

Truy vết F1, F2



Hướng dẫn

879/QĐ-BYT 



5053/QĐ-BYT

4051/BYT-KHTC 

1551/QĐ-BYT 

897/BYT-MT

Chi phí

Tập trung

Tiêu chuẩn, định mưc

1246/QĐ-BYT

1545/CV-BCĐ

4264/BYT-DP 
3486/QĐ-BYT 

1769/BYT-KH-TC 

Điều tra dịch
tễ

871/BYT-DP 



7713/VPCP-KTTH 
878/QĐ-BYT

(+) F0

Xét nghiệm

(-) Cách ly

Hoạt động kinh tế, sản xuất



1460/QĐ-BYT



507/KCB-QLCL&CĐT 
495/BYT-MT

Tử vong

Đối tượng đặc biệt

1533/QĐ-BYT



Hành khách trên chuyến
bay có trường hợp mắc
COVID-19
Cách ly toàn xã hội
2601/VPCP-KGVX 
16/CT-TTg



Phòng, chống
dịch cho từng đối
tượng, cơ sở
4999/QĐ-BYT 
97/CĐ-BYT

Phòng khám



6030/BYT-KCB 

Cơ sở y tế

3088/QĐ-BYT 
1898/CĐBCĐQG



06/CT-BYT

Kích hoạt PHEOC Việt
Nam; thành lập ban, tổ,
đội

Bệnh viện



172/QĐ-TTG



170/QĐ-TTg



225/QĐ-BYT



478/QĐ-BCĐQG 



3468/QĐ-BYT 



1583/BGDĐT-GDTC



1467/BGDĐT-GDTC



2566/QĐ-BGDĐT



1244/BYT-MT

218/QĐ-BYT

295/TTr-BYT

1385/BCĐQG 

Giám sát dịch bệnh, các
biện pháp phòng, chống
dịch bệnh
Cơ sở giáo dục



1133/BYT-MT 

1053/QĐ-BYT 
1271/BYT-DP 

Các biện pháp, hoạt
động phòng, chống
dịch

Nơi làm việc,
kí túc xá của
người lao động



19/CT-TTg



15/CT-TTg



13/CT-TTg



10/CT-TTg



05/CT-TTG



634/BYT-TT-KT 
359/BYT-DP


447/QĐ-TTg 

Nơi công cộng
Thông tin, truyền thông

Phụ nữ mang thai; trẻ sơ sinh

05/CT-TTg

Công bố dịch COVID-19

219/QĐ-BYT 
1436/CV-BCĐ 

1588/QĐ-BYT 
1386/BCĐQG 
823/BYT-TT-KT 

2553/QĐ-BYT 

Khai báo y tế

Đối tượng

1115/CV-BCĐ 
1097/BYT-DP 

Giao thông công cộng

2848/CV-BCĐ 
3588/CV-BCĐ 

Người cao tuổi

1270/BYT-CNTT 

Thành viên tổ bay
Người vận chuyển hàng
hóa tại cửa khẩu

Người điều khiển phương tiện
giao thông, vận chuyển hàng
hóa

2144/CV-BCĐ 

Thống kê, báo cáo

1121/CV-BCĐ 
NIHE

Kinh nghiệm phòng,
chống dịch
Phòng chống dịch trong
trạng thái bình thường
mới
Xử lí vi phạm liên quan
phòng, chống dịch
Xử lí môi trường và khử
trùng



TP Hồ Chí Minh 
Đà Nẵng



1300/CĐ-TTg 
313/TB-VPCP 
3888/QĐ-BYT 
2673/VPCP-KGVX 
1734/BYT-MT 

CSYT, khu cách ly

1560/BYT-MT 

Tại cộng đồng
Nghiên cứu, sản xuất

1464/QĐ-BYT 
21/NQ-CP

Nhập khẩu, bảo quản,
phân phối



1210/QD-BYT 
Thống kê đối tượng

Vắc xin

165/DP-TC



1467/QĐ-BYT 
Kế hoạch triển khai

Triển khai tiêm chủng

Phân bổ vắc xin
Hướng dẫn tiêm chủng

1464/QĐ-BYT 
1469/QĐ-BYT 
322/VSDTTƯ-TCQG



Quản lý chất thải y tế
trong tiêm chủng
102/MT-YT


4674/BYT-MT 
Chuyên gia, người nước ngoài

Nhập cảnh
Quản lí, giám sát
Công dân nước ngoài đang
cách ly y tế

Xuất cảnh
Phụ cấp chống dịch
16/NQ-CP


11/CT-TTg

Hoạt động kinh tế,
sản xuất



808/VPCP-KTTH 
150/TB-VPCP

2487/CV-BCĐ 
1852/CĐ-BCĐ 

Xuất, nhập cảnh

Mục khác

3949/CV-BCĐ 



4995/BYT-DP 
655/DP-DT



1538/CV-BCĐ 

