PHẦN 2- HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG
CỘNG ĐỒNG
I. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI HỘ GIA ĐÌNH
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi
Các hộ gia đình sống tại nhà ở riêng lẻ: Nhà ở độc lập, nhà liền kề, nhà biệt thự
trên đất ở thuộc phố, khu phố, khu đô thị, khu vực nông thôn (sau đây gọi chung là
hộ gia đình).
1.2. Đối tượng áp dụng
- Người dân sống trong hộ gia đình.
- Tổ trưởng dân phố, trưởng thôn/xóm/ấp/bản/làng (sau đây gọi tắt là Tổ
trưởng dân phố).
2. Nội dung thực hiện
2.1. Trách nhiệm của người sống trong hộ gia đình
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
- Mỗi cá nhân phải tự có ý thức cài đặt và sử dụng bộ giải pháp cho bản thân
và cho người thân trong hộ gia đình
- Chấp hành nghiêm tức các yêu cầu của cơ quan chức năng đối với việc khai
báo y tế điện tử trên các ứng dụng của bộ giải pháp và việc quét mã QR Code được
đặt tại các địa điểm công cộng.
2.2. Trách nhiệm của Tổ trưởng dân phố
- Hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện đặt bộ giải pháp cho bản thân và
cho người thân trong hộ gia đình.
- Thành lập các Tổ Covid cộng đồng, tiếp cận mọi hộ gia đình trong khu vực
theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phát tài liệu hướng dẫn và đề nghị
người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng.
- Thực hiện việc treo pano, áp phích tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt, sử
dụng các ứng dụng tại các điểm dễ nhận biết trong khu phố
- Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code bắt buộc tại các địa điểm công
cộng dễ nhận biết trong khu phố và giám sát việc người dân thực hiện việc quét mã
khi ra vào các địa điểm này.

II. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NHÀ CHUNG CƯ
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi
Áp dụng cho các nhà chung cư
1.2. Đối tượng áp dụng
- Người dân sống tại nhà chung cư (sau đây gọi là cư dân).
- Khách đến thăm và làm việc.
- Ban quản lý nhà chung cư.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Trách nhiệm của cư dân
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
- Mỗi cá nhân phải tự có ý thức cài đặt bộ giải pháp cho bản thân và cho người
thân trong hộ gia đình
- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của Ban quản lý chung cư đối với việc
khai báo y tế điện tử trên phần mềm Bluezone, NCOVI…, và việc quét mã QR Code
được đặt tại các điểm ra vào toà nhà.
2.2. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc:
- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của Ban quản lý chung cư đối với việc
khai báo y tế điện tử trên phần mềm Bluezone, NCOVI…, và việc quét mã QR Code
khi ra vào chung cư.
2.3. Trách nhiệm của Ban quản lý:
- Hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện đặt bộ giải pháp cho bản thân và
cho người thân trong hộ gia đình.
- Thành lập các Tổ Covid cộng đồng, tiếp cận mọi hộ gia đình trong khu vực
theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phát tài liệu hướng dẫn và đề nghị
người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng.
- Thực hiện việc treo pano, áp phích tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt, sử
dụng các ứng dụng tại các điểm dễ nhận biết trong khu chung cư.
- Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code bắt buộc tại các điểm ra vào toà
nhà và giám sát việc người dân, khách đến thăm và làm việc thực hiện việc quét mã
khi ra vào các địa điểm này.

III. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRƯỜNG HỌC
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi
Áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung
học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp,
cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.
1.2. Đối tượng
- Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên.
- Giáo viên, giảng viên, người lao động tại trường.
- Cha mẹ học sinh, khách đến thăm và làm việc.
- Hiệu trưởng, Ban giám hiệu.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
- Bật bluetooth và ứng dụng Bluezone khi đưa đón con
2.2. Trách nhiệm của các em học sinh
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và tuân thủ các hướng
dẫn của giáo viên về phòng chống dịch
- Cài đặt và sử dụng bộ giải pháp nếu có điện thoại thông minh, tuân thủ yêu
cầu quét mã QR Code khi ra vào trường học và các điểm công cộng khác
- Vận động, hướng dẫn người thân trong gia đình cài đặt sử dụng
2.3. Trách nhiệm của giáo viên, giảng viên:
- Thực hiện đặt bộ giải pháp cho bản thân và cho người thân trong gia đình.
- Thông báo, vận động, hướng dẫn học sinh, sinh viên cài đặt các giải pháp
cho bản thân và cho người thân trong gia đình, tuân thủ yêu cầu quét mã QR Code
khi ra vào các điểm công cộng
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
2.4. Trách nhiệm của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu
- Yêu cầu tất cả giáo viên, người lao động, học sinh thực hiện nghiêm các quy
định về phòng chống dịch.
- Thực hiện đặt bộ giải pháp cho bản thân và yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân
viên cài đặt ứng dụng.
- Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code tại các vị trí thuận lợi để thuận tiện
trong việc quét mã khi ra vào trường học với khách tới thăm và làm việc.

- Yêu cầu tất cả các giáo viên, nhân viên, người lao động trong các trường
học, các cơ sở giáo dục đào tạo, trường dạy nghề thực hiện nghiêm các quy định về
phòng chống dịch.
IV. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRỤ SỞ LÀM VIỆC
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi
Trụ sở làm việc được quy định trong hướng dẫn này gồm văn phòng, công sở.
1.2. Đối tượng áp dụng
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Khách đến thăm và làm việc.
- Bảo vệ trụ sở
- Người quản lý, người sử dụng lao động.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
- Cài đặt các ứng dụng của bộ giải pháp và luôn bật trong suốt quá trình làm
việc và khi tới nơi công cộng; hướng dẫn, vận động người thân trong gia đình cài
đặt và sử dụng ứng dụng
- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu với việc khai báo y tế điện tử trên các
ứng dụng của bộ giải pháp và việc quét mã QR Code khi ra vào cơ quan và các địa
điểm công cộng
2.2. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc
- Mở ứng dụng Bluezone, tuân thủ yêu cầu quét mã QR Code khi ra vào các
điểm công cộng.
2.3. Trách nhiệm của bảo vệ trụ sở
- Kiểm tra, giám sát và đảm bảo khách đến thăm, làm việc tại trụ sở thực hiện
quét mã QR trước khi được đi vào trụ sở.
2.4. Trách nhiệm của người quản lý, người sử dụng lao động
- Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện
nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
- Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code tại điểm ra vào trụ sở để người lao
động, khách đến thăm và làm việc có thể quét mã khi ra vào.
- Thực hiện đặt bộ giải pháp cho bản thân và yêu cầu tất cả cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng, tuân thủ việc quét mã QR Code

bắt buộc khi ra vào trụ sở làm việc
V. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG CÁC CUỘC HỌP
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi
Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn từ 30 người trở lên.
(Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn dưới 30 người hoặc giao ban đơn
vị cơ quan, cơ quan tổ chức áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp).
1.2. Đối tượng áp dụng
- Người tham gia.
- Ban tổ chức.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Trách nhiệm của người tham gia họp và người tổ chức cuộc họp
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
- Cài đặt và bật ứng dụng Bluezone trong thời gian diễn ra cuộc họp, tuân thủ
quy định về quét mã QR Code tại khu vực ra vào của địa điểm họp (Nếu có)
2.2. Trách nhiệm của Ban tổ chức
dịch.

- Yêu cầu tất cả các thành viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống

- Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code tại khu vực ra vào của địa điểm
họp (Nếu cần thiết)
- Yêu cầu các thành viên tham gia họp bật ứng dụng tiếp xúc gần Bluezone và
tuân thủ việc quét mã QR Code khi ra vào địa điểm họp.
VI. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC BẾN TÀU, XE VÀ TRÊN
CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi
Các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường thủy, đường sắt,
đường hàng không như xe buýt, taxi, xe chở khách theo hợp đồng, xe đưa đón
cán bộ, công nhân viên, xe đưa đón học sinh, tàu thủy, phà, tàu hỏa, xe điện, máy
bay và các phương tiện giao thông công cộng khác.
1.2. Đối tượng áp dụng
- Người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện.
- Hành khách.

- Ban quản lý/người quản lý phương tiện;
- Ban quản lý các bến tàu, xe
2. Nội dung thực hiện
2.1. Trách nhiệm của người điều khiển và người phục vụ phương tiện
- Cài đặt các ứng dụng của bộ giải pháp cho bản thân và luôn bật trong suốt
quá trình làm việc và khi tới nơi công cộng.
- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu với việc khai báo y tế điện tử trên bộ giải
pháp
- Yêu cầu tất cả các khách phải bật ứng dụng tiếp xúc gần Bluezone trong suốt
quá trình di chuyển trên xe
2.2. Trách nhiệm của hành khách
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
- Bật ứng dụng tiếp xúc gần Bluezone khi tham gia các phương tiện giao thông
công cộng, và tuân thủ yêu cầu quét mã QR Code tại các bến tàu, xe và các phương
tiện giao thông công cộng.
2.3. Trách nhiệm của Ban quản lý/người quản lý phương tiện
- Yêu cầu tất cả người điều khiển, người phục vụ phương tiện thực hiện
nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
- Yêu cầu và tổ chức hướng dẫn tất cả người điều khiển, người phục vụ
phương tiện cài đặt các giải pháp.
- Thực hiện việc treo/dán các hướng dẫn cài đặt và sử dụng các giải pháp trên
phương tiện mình quản lý
2.4. Trách nhiệm của Ban quản lý các bến tàu, xe:
- Yêu cầu tất cả nhân viên, người lao động tại các bến tàu xe thực hiện nghiêm
các quy định về phòng chống dịch.
- Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code tại các điểm ra vào hoặc vị trí
thuận lợi của bến tàu, xe để khách hàng có thể quét mã khi ra vào.
- Yêu cầu tất cả nhân viên, người lao động cài cài đặt, sử dụng các giải pháp
và tuân thủ yêu cầu quét mã QR Code khi làm việc.
- Yêu cầu tất cả hành khách khi ra vào bến tàu, xe phải thực hiện quét QR
Code, tổ chức kiểm tra, giám sát để đảm bảo tất cả hành khách tuân thủ yêu cầu
trên.

VII. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI,
SIÊU THỊ
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi
Áp dụng cho các trung tâm thương mại, siêu thị.
1.2. Đối tượng áp dụng
- Khách hàng.
- Nhân viên làm việc, người quản lý, người sử dụng lao động.
- Đơn vị quản lý
2. Nội dung thực hiện
2.1. Trách nhiệm của khách hàng:
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
- Bật ứng dụng tiếp xúc gần bBuezone và quét mã QR Code khi tới siêu thị/
trung tâm thương mại.
2.2. Trách nhiệm của nhân viên làm việc, người quản lý, người sử dụng
lao động
- Cài đặt ứng dụng Bluezone và luôn bật trong suốt quá trình làm việc và khi
tới nơi công cộng.
- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu với việc khai báo y tế điện tử bộ giải
pháp và việc quét mã QR Code khi ra vào nơi điểm điểm kinh doanh.
- Người quản lý, người sử dụng lao động yêu cầu tất cả các nhân viên của
minh phải cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và việc quét mã QR Code khi ra vào nơi
điểm điểm kinh doanh.
2.3. Trách nhiệm của đơn vị quản lý
dịch.

- Yêu cầu tất cả các nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống

- Thực hiện việc treo, dán mã QR Code tại khu vực ra vào của siêu thị/Trung
tâm thương mại để người bán hàng và khách hàng có thể quét mã khi ra vào.
- Yêu cầu tất cả nhân viên, người kinh doanh phải cài đặt các giải pháp khi
hoạt động trong khuôn viên của siêu thị/Trung tâm thương mại.
- Yêu cầu tất cả nhân viên, người kinh doanh, khách hàng tới siêu thị/Trung
tâm thương mại đều phải bật bluezone và quét mã QR Code.

VIII. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI KHU CÔNG NGHIỆP, NHÀ
MÁY, XÍ NGHIỆP
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi
Áp dung tại khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh.
1.2. Đối tựợng áp dụng
- Người lao động.
- Khách đến thăm làm việc.
- Người quản lý, người sử dụng lao động
2. Nội dung thực hiện
2.1. Trách nhiệm người lao động
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
- Cài đặt ứng dụng Bluezone và luôn bật trong suốt quá trình làm việc và khi
tới nơi công cộng.
- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu với việc khai báo y tế điện tử trên bộ giải
pháp và việc quét mã QR Code khi ra vào nơi làm việc
2.2. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc
- Bật ứng dụng tiếp xúc gần bluezone và quét mã QR Code khi tới thăm và
làm việc.
2.3. Trách nhiệm của người quản lý, người sử dụng lao động
dịch.

- Yêu cầu tất cả các nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống

- Thực hiện việc treo/dán mã QR Code tại khu vực ra vào của khu công
nghiệp, nhà máy, xí nghiệp để người lao động và khách đến làm việc có thể quét
mã khi ra vào.
- Yêu cầu tất cả người lao động phải cài đặt các giải pháp khi hoạt động trong
khuôn viên của khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.
- Yêu cầu tất cả người lao động, khách đến làm việc trong khu công nghiệp,
nhà máy, xí nghiệp đều phải bật ứng dụng Bluezone và quét mã QR Code.

IX. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH
VỤ ĂN, UỐNG PHỤC VỤ TẠI CHỖ
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi
Áp dụng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ (sau đây
gọi là cơ sở ăn, uống).
1.2. Đối tượng áp dụng
- Khách hàng.
- Nhân viên phục vụ, người bán hàng.
- Đơn vị quản lý, chủ cơ sở.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Trách nhiệm của khách hàng
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
- Bật ứng dụng tiếp xúc gần bluezone và quét mã QR Code khi tới cơ sở ăn,
uống.
2.2. Trách nhiệm của nhân viên phục vụ, người bán hàng
- Yêu cầu tất cả các khách hàng tới cửa hàng đều phải bật bluezone và quét
mã check in.
- Cài đặt ứng dụng Bluezone và luôn bật trong suốt quá trình làm việc và khi
tới nơi công cộng.
- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu với việc khai báo y tế điện tử trên bộ giải
pháp và việc quét mã QR Code khi ra vào nơi làm việc.
2.3. Trách nhiệm của đơn vị quản lý, chủ cơ sở
- Yêu cầu tất cả các nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm các quy định
về phòng chống dịch.
- Thực hiện việc treo, dán mã QR Code tại khu vực ra vào của cơ sở ăn, uống
để người lao động và khách hàng có thể quét mã khi ra vào.
- Yêu cầu tất cả người lao động phải cài đặt các giải pháp khi hoạt động trong
khuôn viên của cơ sở ăn, uống.
- Yêu cầu tất cả người lao động, khách hàng khi đến cơ sở ăn, uống đều phải
bật ứng dụng Bluezone và quét mã QR Code.

X. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CHỢ ĐẦU MỐI, CHỢ DÂN
SINH
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi
Áp dụng cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh (sau đây gọi chung là chợ)
1.2. Đối tượng áp dụng
- Người mua hàng.
- Người bán hàng, người lao động tại chợ.
- Ban quản lý chợ.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Trách nhiệm của người mua hàng
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
- Bật ứng dụng Bluezone và quét mã QR Code khi tới chợ.
2.2. Trách nhiệm của người bán hàng, người lao động tại chợ
- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
- Cài đặt ứng dụng Bluezone và luôn bật trong suốt quá trình làm việc và khi
tới nơi công cộng.
- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu với việc khai báo y tế điện tử trên bộ giải
pháp và việc quét mã QR Code khi ra vào nơi điểm điểm kinh doanh.
- Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code ở vị trí dễ nhận biết tại cửa hàng
của minh và yêu cầu tất cả các khách hàng tới cửa hàng đều phải bật bluezone và
quét mã QR Code.
2.3. Trách nhiệm của Ban quản lý chợ
- Yêu cầu các chủ cửa hàng, người lao động thực hiện nghiêm các quy định
về phòng chống dịch.
- Hướng dẫn, nhắc nhở các chủ cửa hàng, người lao động tạo mã QR check in
đia điểm cửa hàng;
- Thành lập các Tổ Covid cộng đồng, tiếp cận mọi khu chợ theo phương châm
“đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phát tài liệu hướng dẫn và đề chủ cửa hàng, người
lao động cài đặt, sử dụng bộ giải pháp.
- Thực hiện việc treo pano, áp phích tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt, sử
dụng các ứng dụng tại các điểm dễ nhận biết trong chợ
- Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code bắt buộc tại các địa điểm công
cộng dễ nhận biết trong khu chợ và giám sát việc người dân thực hiện việc quét mã

khi ra vào các địa điểm này.
- Yêu cầu tất cả các khách hàng tới cửa hàng đều phải bật ứng dụng Bluezone
và quét mã QR Code.

