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Tiêu chí    1 

Tiêu chí    3 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần

Tiêu chí    2 Độ bao phủ vắc xin

•  Độ bao phủ vắc xin được tính bằng tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều 
vắc xin phòng COVID-19 để xác định cấp độ dịch:

 >70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin
 <70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin
•  Tiêu chí phụ về độ bao phủ vắc-xin để điều chỉnh cấp độ dịch, nếu không đạt tiêu chí 

này thì tăng thêm 01 cấp độ dịch:
+ Trong tháng 10 năm 2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm 

đủ liều vắc-xin phòng COVID-19.
+ Từ tháng 11 năm 2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 

liều vắc-xin phòng COVID-19.  

Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh theo các tuyến

• Thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường 
hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tỉnh, thành phố 
(bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

•  Các quận, huyện và thành phố Thủ đức có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm 
sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp ô xy y tế cho các trạm 
y tế xã, phường, thị trấn (xã) để đáp ứng khi có dịch xảy ra.

•  Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận, huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng kế 
hoạch duy trì hoặc tái thiết lập các trạm y tế lưu động theo Quyết định số 4042/QĐBYT 
ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế, tương ứng với tình hình dịch bệnh trên từng địa bàn, sẵn 
sàng kích hoạt trong vòng 24 giờ khi có yêu cầu.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, thành phố Thủ Đức phải xây dựng 
kế hoạch hình thành tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn 
tại Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế, chú ý tình huống khi dịch 
bệnh bùng phát ở cấp độ 3, 4.

COVID-19
CORONAVIRUS
VACCINE
10ml
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam

Trong đó:
A: Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần
B: Số ca mắc mới tại cộng đồng trong tuần
C: Số ca mắc mới tại cộng đồng của tuần trước
D: Dân số trên địa bàn (theo dân số thực tế (kể cả thường trú và tạm trú) được Ủy ban 

nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn công bố)
Lưu ý: số ca mắc mới tại cộng đồng không bao gồm ca nhập cảnh được cách ly ngay khi 

nhập cảnh và ca mắc được phát hiện trong cơ sở cách ly y tế tập trung.

 - Mức độ   1  từ 0 đến dưới 20 ca/100.000 người/1 tuần.

 - Mức độ   2  từ 20 ca đến dưới 50 ca/100.000 người/1 tuần.

 - Mức độ   3  từ 50 ca đến dưới 150 ca/100.000 người/1 tuần.

 - Mức độ   4  từ 150 ca/100.000 người/1 tuần.

Cách tính theo công thức: A = (B+C)
                (2 X D) 

x 100.000



Trường hợp không đạt được Tiêu chí 3 thì không được giảm cấp độ dịch.

Dựa vào cấp độ dịch đã phân loại, nếu không đạt tiêu chí phụ về độ bao 
phủ vắc-xin thì sẽ tăng thêm 1 cấp độ dịch.

+ Nếu đến hết tháng 10 năm 2021 < 80% người từ 65 tuổi được tiêm 
đủ liều vắc-xin phòng COVID-19.

+ Nếu đến hết tháng 11 năm 2021 < 80% người từ 50 tuổi được tiêm 
đủ liều vắc-xin phòng COVID-19.

Thời gian đánh giá cấp độ dịch: đánh giá vào ngày thứ sáu hàng tuần. 
Ban chỉ đạo phường, xã, thị trấn tổng hợp và báo cáo về Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô 
nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

>70% người từ 18 tuổi trở lên 
được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin

<70% người từ 18 tuổi trở lên 
được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin

 0 - <20 20 - <50 50 - <150 ≥150

 Cấp 1 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3

 Cấp 1 Cấp 2 Сấр 3 Cấp 4

Tiêu chí tiêm chủng 

Tiêu chí mắc mới tại 
cộng đồng 
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Cấp 1:  Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh

Cấp 2:  Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng

Cấp 3:  Nguy cơ cao tương ứng với màu cam

Cấp 4:  Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.


