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KẾ HOẠCH 

Triển khai tổ chức cơ sở cách ly, điều trị  

người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng  
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19" và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn 

tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 24/11/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 466/ KH-UBND ngày 05/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19”; 

Căn cứ Văn bản số 203/SYT-NVY ngày 14/01/2022 của Sở y tế về việc 

hướng dẫn định nghĩa ca bệnh, xét nghiệm phát hiện người mắc Covid-19 và 

cho người bệnh ra viện; 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên ban hành Kế hoạch thành lập cơ sở điều 

trị F0 không triệu chứng tại trạm Y tế Cẩm Nam cũ (gọi tắt là Cơ sở) với nội dung 

như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Nâng cao năng lực ứng phó, sẵn sàng đáp ứng tại chỗ, phù hợp, hiệu quả 

theo cấp độ dịch mức độ 3- 4 tại địa phương, đặc biệt là khi ghi nhận nhiều 

người dương tính với SARS-CoV-2, đảm bảo tất cả những  người bị nhiễm 

SARS-CoV-2 đều được cách ly, điều trị theo đúng quy định của ngành y tế. 

- Chủ động chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện trong tình 

huống dịch bệnh phức tạp, góp phần giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 

đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn của gia đình, cộng đồng và xã hội, thích 

ứng linh hoạt, sống chung an toàn với dịch COVID-19. 

- Nâng cao thể trạng, dinh dưỡng, ổn định tâm lý của người nhiễm 

COVID-19 không có triệu chứng để tăng khả năng chống đỡ với bệnh. 

 - Bảo đảm an toàn, không để xảy ra lây nhiễm cho cộng đồng. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ và trách nhiệm của người dân về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với xã hội.  

- Làm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. 

https://www.vietnamplus.vn/tags/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-t%e1%ba%a1m-th%e1%bb%9di-v%e1%bb%81-chuy%c3%aan-m%c3%b4n-y-t%e1%ba%bf.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-t%e1%ba%a1m-th%e1%bb%9di-v%e1%bb%81-chuy%c3%aan-m%c3%b4n-y-t%e1%ba%bf.vnp
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- Đảm bảo người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng được cách ly, 

điều trị, theo dõi sức khỏe tại cơ sở Y tế 24/24.  

- Làm căn cứ để các địa phương thiết lập, triển khai củng cố các cơ sở 

điều trị COVID-19 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo cơ sở pháp lý, tuân thủ các quy trình chuyên môn, kỹ thuật về 

hoạt động của cơ sở điều trị và quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 

không có triệu chứng  theo quy định hiện hành. 

- Người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng được cách ly, điều trị tại 

cơ sở phải chấp hành nghiêm các quy định trong thời gian cách ly, điều trị.  

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Tổ chức Cơ sở cách ly, điều trị 

1.1. Địa điểm và quy mô  

- Địa điểm: Trạm Y tế xã Cẩm Nam cũ. Địa chỉ: thôn Nam Thành, xã  

Nam Phúc Thăng, huyện Cẫm Xuyên 

- Quy mô: Thu dung tối đa 30 người nhiễm COVID-19 không có triệu 

chứng tại một thời điểm. 

1.2. Thủ tục ban hành quyết định thành lập cơ sở cách ly, điều trị  

 Phòng Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định 

thành lập cơ sở cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 không có triệu 

chứng. Quyết định này đồng thời là Giấy phép hoạt động của cơ sở cách ly, điều 

trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng. 

1.3. Phạm vi hoạt động chuyên môn  

Chăm sóc, theo dõi và điều trị cho các ca bệnh COVID-19 không triệu 

chứng; chuyển tuyến điều trị các bệnh nhân COVID-19 khi vượt quá khả năng 

chuyên môn. 

1.4. Bảo đảm hoạt động của cơ sở  

- Trung tâm Y tế tuyến huyện đảm bảo nhân lực, chuyên môn kỹ thuật cho 

công tác quản lý, chăm sóc, điều trị tại Cơ sở theo quy định. 

- Công an huyện bố trí nhân lực đảm bảo công tác an ninh tại cơ sở cách ly, 

chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng theo quy định. 

- Bệnh viện đa khoa huyện bố trí phương tiện vận chuyển và cán bộ phụ 

trách chuyên môn đảm bảo cho công tác vận chuyển người nhiễm COVID-19  từ 

cộng đồng đến cơ sở điều trị và từ cơ sở điều trị lên tuyến trên theo quy định. 

2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở cách ly, điều trị 

2.1. Chức năng  

- Cơ sở cách ly, điều trị chăm sóc người nhiễm COVID-19 không có triệu 

chứng chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y 

tế huyện. 

- Cơ sở cách ly, điều trị có chức năng triển khai các hoạt động cách ly 

điều trị, chăm sóc y tế đối với những người nhiễm COVID-19 không có triệu 

chứng và không đủ điều kiện cách ly, điều trị tại gia đinh/nơi cư trú; khi phát 
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hiện các trường hợp diễn biến nặng thì báo cho Bệnh viện đa khoa huyện chuyển 

tuyến kịp thời;  

2.2. Nhiệm vụ 

- Cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng nhưng đủ 

các điều kiện quy định tại Quyết định số 4684/SYT-NVY ngày 30/11/2021 của Sở 

Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 tại nhà.  

- Khám, cấp phát thuốc cho người nhiễm COVID-19 không có triệu 

chứng theo quy định 

- Lập hồ sơ khám chữa bệnh của người bệnh gửi Trạm Y tế xã trên địa 

bàn để thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.  

- Trực cấp cứu 24/7 Theo dõi tình hình sức khỏe người cách ly tập trung, 

hướng dẫn người bệnh nhận biết “dấu hiệu thiếu oxy” để kịp thời phát hiện triệu 

chứng mới, triệu chứng bất thường, dấu hiệu chuyển nặng. 

- Sơ cấp cứu và chuyển tuyến những người có các triệu chứng bệnh vượt 

quá khả năng chuyên môn của Cơ sở theo quy định. 

- Cập nhật dữ liệu người cách ly, điều trị hàng ngày vào phần mềm ứng 

dụng “Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19. 

- Tổ chức lấy mẫu và gửi xét nghiệm định kỳ theo tại Văn bản số 

203/SYT-NVY ngày 14/01/2022 của Sở y tế về việc hướng dẫn định nghĩa ca 

bệnh, xét nghiệm phát hiện người mắc Covid-19 và cho người bệnh ra viện. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế  huyện phân công. 

3. Danh mục trang thiết bị và thuốc 

3.1. Trang thiết bị thiết yếu  

- Nhiệt kế, huyết áp, ống nghe; 

- Có bình ô xy; máy đo áp suất ô xy (SpO2); mặt nạ thở ô xy và các phụ 

kiện cần thiết khác để sử dụng ô xy 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...; 

- Các sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; 

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

- Máy tính có kết nối internet để sử dụng phần mềm chuyên dụng trong theo 

dõi, cập nhật thông tin sức khỏe trường hợp nhiễm COVID-19, thành viên gia đình 

người nhiễm COVID-19 ( Có danh mục trang thiết bị kèm theo phụ lục 1) 

 3.2. Danh mục thuốc: Căn cứ nhu cầu thực tế, sử dụng các thuốc thiết yếu 

trong danh mục thuốc dành cho trạm Y tế xã và các loại thuốc điều trị COVID-19 

tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Danh thuốc tại Phụ lục 2 kèm theo). 

3.3. Phương tiện vận chuyển cấp cứu: Bố trí xe vận chuyển các trường 

hợp F0 của Bệnh viện đa khoa huyện; Trường hợp không thể sắp xếp được xe, 

cần phối hợp với hệ thống vận chuyển cấp cứu trên địa bàn để vận chuyển kịp 

thời các trường hợp nhiễm COVID-19 trở nặng đến các cơ sở y tế phù hợp 

nhanh nhất. 
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4. Điều kiện, Tiêu chí lâm sàng đối với người được tiếp nhận vào cơ sở 

4.1. Là người nhiễm COVID-19 (được khẳng định dương tính bằng xét 

nghiệm RT-PCR) không có triệu chứng lâm sàng; hoặc có triệu chứng lâm sàng ở 

mức độ nhẹ, như: Sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi 

cơ, tê lưỡi; và các quy định tại Văn bản số 203/SYT-NVY ngày 14/01/2022 của 

Sở y tế về việc hướng dẫn định nghĩa ca bệnh, xét nghiệm phát hiện người mắc 

Covid-19 và cho người bệnh ra viện; 

4.2. Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu ô xy, nhịp thở ≤ 20 

lần/phút, SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời; không có thở bất thường như thở rên, rút 

lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào. 

4.3.  Đáp ứng thêm, tối thiểu 1 trong 2 tiêu chí sau: 

- Đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 sau 14 ngày, 

HOẶC 

- Có đủ 03 yếu tố sau: (i) Tuổi: Trẻ em trên 1 tuổi, người lớn < 50 tuổi; (ii) 

Không có bệnh nền (Danh mục các bệnh lý nền quy định tại Phụ lục 01 kèm theo) 

(ii) Không đang mang thai. 

- Nhận biết được các dấu hiệu/triệu chứng bất thường để báo ngay cho cán 

bộ Y tế.  

5. Quy trình tiếp nhận: (i) Cơ sở tiếp nhận thông tin người nhiễm 

COVID-19 đủ tiêu chuẩn thu dung điều trị được quy định tại khoản 1 mục III từ 

Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 xã, thị trấn ( Trạm y tế xã, thị trấn); 

(ii) cơ sở điều trị thông báo cho Bệnh viện đa khoa huyện bố trí xe chuyên dụng 

vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở để cách ly, điều trị theo quy định. 

6. Tiêu chuẩn hoàn thành cách ly, điều trị; theo dõi sau hoàn thành 

điều trị. 

Áp dụng tiêu chuẩn khỏi bệnh theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 

14/7/2021 của Bộ Y tế và Văn bản số 203/SYT-NVY ngày 14/01/2022 của Sở y 

tế về việc hướng dẫn định nghĩa ca bệnh, xét nghiệm phát hiện người mắc 

Covid-19 và cho người bệnh ra viện; 

7. Điều kiện tiêu chuẩn chuyển tuyến trên: F0 có MỘT trong các dấu 

hiệu sau đây:  

- Khó thở, thở hụt hơi, hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường: thở rên, 

rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít thì hít vào.  

- Nhịp thở tăng: ≥ 21 lần/phút đối với người lớn; ≥ 40 lần/phút đối với trẻ 

từ 01 đến dưới 05 tuổi; ≥ 30 lần/phút đối với trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi 

- Độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi (SpO2) < 96% (nếu đo được).  

- Mạch nhanh > 120 lần/phút hoặc dưới 50 lần/phút. 

- Huyết áp thấp: Huyết áp tối đa < 90 mmHg, huyết áp tối thiểu < 60 

mmHg (nếu đo được). 

- Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu.  

- Thay đổi ý thức: Lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt/mệt lả, trẻ quấy khóc, li 

bì khó đánh thức, co giật. 
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 - Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu 

ngón tay, ngón chân.  

- Không thể uống. 

 - Trẻ có biểu hiện: Sốt trên 38
o
C, đau rát họng, ho, tiêu chảy, trẻ mệt, 

không chịu chơi, tức ngực, cảm giác khó thở, SpO2 < 96% 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách nhà nước thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người 

bệnh COVID-19 theo quy định của pháp luật.  

2. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với 

người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo 

hiểm y tế, trừ chi phí nêu tại khoản 1 Mục này.  

3. Ngân sách huyện, các nguồn kinh phí hợp pháp (nếu có). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế:  

- Tham mưu UBND huyên ban hành Quyết định cử các lực lượng đảm 

bảo công tác cách ly, điều trị, an ninh theo quy định. 

- Tham mưu UBND huyên ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 

Công dân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng trên địa bàn phải áp dụng 

biện pháp cách lý, theo dõi, điều và Công dân hoàn thành cách ly, theo dõi, điều 

trị theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Điều hành mọi hoạt động của Cơ sở cách ly, điều trị người nhiễm 

COVID-19 không có triệu chứng theo quy định. 

 - Hướng dẫn các biện pháp vệ sinh khử khuẩn theo quy định; thực hiện 

lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định đối với người cách ly, theo dõi, 

điều trị theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, hậu cần và các điều 

kiện cần thiết để triển khai; đảm bảo trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm, vật tư để 

triển khai các nhiệm vụ được giao.  

- Phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện và các 

cơ quan, đơn vị liên quan bố trí kính phí để triển khai thực hiện theo quy định và 

hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Tài chính.  

3. Bệnh viện Đa khoa huyện: 

- Bố trí xe chuyên dụng vận chuyển người mắc COVID-19 không triệu 

chứng đến cơ sở cách ly, điều trị và vận chuyển người bệnh lên tuyến trên theo 

quy định. 

- Tổng hợp chi phí khám chữa bệnh cho người mắc COVID-19 của cơ sở 

cách ly điều trị trình UBND cấp huyện và BHXH thanh toán từ nguồn ngân sách 

nhà nước và Quỹ KCB BHYT. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí 

để triển khai thực hiện; hướng dẫn việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí 

theo quy định.  
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5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp các phòng, ban, ngành, 

đơn vị liên quan hướng dẫn việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải 

phát sinh trong thời gian cách ly điều trị người bị nhiễm COVID-19 và chất thải 

phát sinh từ hoạt động của cơ sở cách ly, điều trị.  

6. Bảo hiểm xã hội huyện: phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế thực hiện bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tạm 

ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở 

cahs ly điều trị Fo không triệu chứng theo quy định. 

7. Công an huyện: Bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại 

Cơ sở điều trị COVID-19. 

8. UBND các xã, thị trấn: Phối hợp chặt chẻ với cơ sở điều trị để việc 

tiếp nhận, vận chuyển được thuận lợi. 

9. UBND xã Nam Phúc Thăng 

Khảo sát triển khai xây dựng, sữa chữa, nâng cấp, bổ sung một số hạng 

mục cần thiết đảm bảo cho công tác điều trị tại trạm Y tế Cẩm Nam cũ theo quy 

định; trình Phòng TC-KH thẩm định, thanh quyết toán theo quy định. 

 10. Cơ sở điều trị F0 không triệu chứng 

- Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại 

Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và Phụ lục hướng dẫn cách ghi chép bảng kê chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh. Mỗi người bệnh chỉ lập một bảng kê.  

- Tiếp nhận, lập, lưu trữ hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh do Cơ sở cách ly, 

điều trị chuyển đến; tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh gửi cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (nơi đã ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã).  

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai cơ sở cách ly, điều trị F0 không 

triệu chứng trên địa bàn.Yêu cầu các Phòng, Ban, Ngành; UBND các xã, thị 

trấn, các cơ quan và đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Trung tâm 

Y tế huyện để nghiên cứu, bổ sung./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Bệnh viện đa khoa huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phạm Văn Thắng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Cẩm Xuyên, ngày    tháng 01 năm 2022 

 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ 

 cơ sở thu dung cách ly, điều tri người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch          /KH-UBND ngày  tháng 01 năm 2022) 

 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Đơn vị tính Ghi chú 

1 Tủ thuốc 01 Cái   

2 máy đo áp suất ô xy (SpO2); 03 Cái   

3 Bình ô xy 10 lít 02 Cái   

4 Nhiệt kế thủy ngân 30 Cái  

5 Nhiệt kế hồng ngoại 03 Cái   

6 
Mặt nạ thở ô xy và các phụ kiện 

cần thiết khác để sử dụng ô xy 

cho người bệnh 

02 Bộ  

7 Khẩu trang N95 300 Cái   

8 Bộ chống dịch cấp độ 4 300 Bộ  

9 Kính chống giọt bắn 300 Bộ  

10 Máy tính kết nối internet 01 Bộ  

11 Các vật tư khác theo quy định    

             

                                                                          ỦY BAN NHÂN HUYỆN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Cẩm Xuyên, ngày    tháng 01 năm 2022 

 

DANH MỤC THUỐC ĐIỀU TRỊ 

 Cơ sở thu dung cách ly, điều tri người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch          /KH-UBND ngày  tháng 01 năm 2022) 

 
 

1. Danh mục thuốc dành cho 1 người điều trong thời gian 7 ngày 

STT Nhóm thuốc 

Tên thuốc, 

nồng độ, 

hàm lượng 

Tên hoạt chất 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Gói A          

1 Thuốc hạ sốt Mypara Paracetamol 500mg Uống Viên 28 

2 
Vitamin tổng 

hợp 

Vitamin C-

DNA 
Vitamin C Uống Viên 14 

3 
Vitamin tổng 

hợp 
Tribcomplex 

Vitamin B1 + B6 + 

B12 
Uống Viên 14 

4 Bù điện giải Oresol 

Natri clorid + kali 

clorid + natri citrat + 

glucose khan 

Uống Gói 7 

5 Thuốc kháng Virut 
 Favipiravir 200mg 

 
Uống Viên 52 

2. Số lượng người nhiễm COVID-19 dự kiến: 60 người. 

 

                                                                                     ỦY BAN NHÂN HUYỆN 

Phụ lục 2 
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