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Dự thảo HƯỚNG DẪN QUY CHÉ (MẲU) 

về tổ chức, hoạt động của Tổ Covid cộng đồng 

(Gửi kèm Công văn số …………/CV-BCĐ, ngày ……….. của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh) 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Chức năng, tổ chức bộ máy hoạt động của Tổ Covid cộng đồng. 

1. Chức năng: 

- Tuyên truyền các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tới 

toàn thể nhân dân trong khu dân cư; vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K. 

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn; Kiểm tra, giám sát đối với các trường hợp cách ly, điều 

trị tại nhà/nơi lưu trú thực hiện theo đúng quy định; Phát hiện, báo cáo các cấp 

có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế; không chấp hành 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

- Theo dõi, giám sát các trường hợp tiếp xúc gần (F1); các trường hợp 

nhiễm Covid-19 (F0), F1 sau khi được ra viện, hoàn thành việc cách ly 

- Phối hợp quản lý, theo dõi, hỗ trợ chăm sóc, điều trị F0 tại nhà/nơi lưu 

trú; công tác xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại cộng đồng và hỗ trợ tiêm 

chủng vắc-xin phòng Covid-19. 

2. Tổ chức bộ máy:  

- Mỗi Thôn, Tổ dân phố thành lập 01 Tổ Covid cộng đồng (ở những Tổ 

dân phố loại 1, có đông dân cư có thể thành lập 02 Tổ Covid cộng đồng), do 

UBND cấp xã quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

cụ thể. 

Mỗi tổ có từ 6-8 thành viên, thành phần gồm: Tổ trưởng là Bí thư Chi bộ 

hoặc Tổ trưởng (Trường thôn) Tổ dân phố; Các thành viên là Trưởng ban công 

tác Mặt trận, Y tế thôn tổ dân phố, Công an viên; Thôn đội trưởng, đại diện các 

tố chức chính trị - xã hội và các thành viên khác linh hoạt theo đặc điểm của 

từng khu dân cư. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động 

- Tổ Covid cộng đồng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiêm tra đôn đốc, giám sát 

trực tiếp và toàn diện của Uỷ ban MTTQ, UBND, Ban chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch Covid-19 cấp xã; có mối liên hệ chặt chẽ với Ban Công tác Mặt trận, 
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các Chi hội đoàn thể, Tổ trưởng Tổ liên gia và với các cơ quan, lực lượng có liên 

quan đóng trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Thực hiện nhiệm vụ theo quyết định thành lập, quy chế hoạt động của tổ 

và các quy định, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch. 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên Tổ Covid cộng đồng 

- Là những người đang sinh sống trong Thôn, Tổ dân phố. 

- Tâm huyết, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao. 

- Có lập trường, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức Tổt, gương mẫu 

chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

- Có uy tín, trung thực, am hiểu địa bàn dân cư nơi mình sinh sống, làm 

việc, nắm chắc các quyết định, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Có khả năng quan sát, nắm bắt tình hình nhân dân và tổng hợp, phân tích 

thông tin. Có sức khỏe và thời gian thực hiện nhiệm vụ. 

- Đã được tiêm đủ  ít nhất 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. 

Điều 4. Nhiệm vụ của thành viên Tổ Covid cộng đồng 

- Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định tại từng hộ gia đình. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng 

và số điện thoại của tổ Covid cộng đồng cho toàn thể nhân dân biết. 

- Hướng dẫn, vận động người dân tự khai báo y tế; báo cho trạm y tế cấp 

xã hoặc trạm y tế lưu động những trường hợp có dấu hiệu nghi mắc Covid-19, 

những người mắc Covid-19 để có biện pháp xử trí kịp thời. 

- Kiểm tra, phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp 

không tự giác khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định; lập biên bản các trường hợp vi phạm. 

- Phối hợp quản lý, theo dõi, hỗ trợ chăm sóc điều trị F0 tại nhà/nơi lưu 

trú, công tác xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại cộng đồng và hỗ trợ tiêm 

chủng vắc-xin phòng Covid-19 theo sự phân công của Tổ trưởng. 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra các trường hợp 

F1 thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú; các trường hợp nhiễm Covid-19 (F0), 

F1 sau khi được ra viện, hoàn thành việc cách ly về gia đình, nơi lưu trú trong 

việc thực hiện các quy định và biện pháp phòng, chống dịch. 

- Phát huy vai trò giám sát của người dân, các hộ gia đình trong khu dân 

cư trong việc thực hiện khai báo tạm trú, tạm vắng và phát hiện các cá nhân, hộ 
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gia đình không tự giác thực hiện việc khai báo (đặc biệt các hộ gia đình cho 

công nhân lao động thuê nhà trọ).  

- Tổ Covid cộng đồng phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, các chi hội 

đoàn thể, Tổ trưởng tổ liên gia giúp đỡ các gia đình có F0 điều trị tại nhà/nơi lưu 

trú hoặc có người cách ly gặp khó khăn trong đời sống sinh hoạt và trong các 

công việc như: thu hoạch hoa màu, chăm sóc gia súc, gia cầm, gieo cấy... 

Điều 5. Quyền lợi của Tổ và thành viên Tổ Covid cộng đồng: 

- Được cung cấp tài liệu truyền thông về Covid-19 và các tài liệu hướng 

dẫn chuyên môn phù hợp; 

- Được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, về nhiệm vụ phòng, 

chống dịch. 

- Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình dịch bệnh. 

- Được hỗ trợ vật tư y tế đề thực hiện nhiệm vụ. 

- Được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định (nếu có) 

- Được biểu dương, khen thưởng theo quy định khi có thành tích phòng 

chống dịch ở địa phương. 

Điều 6. Phương pháp nắm bắt, phản ánh tình hình: 

- Thành viên Tổ Covid cộng đồng trực tiếp kiểm tra, giám sát, theo dõi, 

nắm tình hình đến từng hộ gia đình và từng công dân ở địa bàn được phân công 

phụ trách. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, các chi hội 

đoàn thể, Tổ trưởng tổ liên gia và các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng làm 

nhiệm vụ. 

- Thông qua tiếp xúc, trao đổi với đoàn viên, hội viên và nhân dân . 

- Thông qua số điện thoại đường dây nóng và số điện thoại, nhóm Zalo 

của Tổ Covid cộng đồng. 

Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo: 

- Thành viên Tổ Covid cộng đồng thực hiện nắm tình hình nhân dân tại 

địa bàn, khi phát hiện những biểu hiện nghi ngờ dịch bệnh hoặc có yếu tố dịch tễ 

thực hiện cung cấp ngay thông tin với các thành viên khác và báo cáo ngay cho 

Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng. 

Trong những trường hợp cấp bách, thành viên Tổ Covid cộng đồng có thể 

báo cáo trực tiếp với tổ chức và cá nhân có trách nhiệm liên quan. 

Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Uỷ 

ban MTTQ; UBND, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 xã, 
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phường, thị trấn và Trạm y tế. 

- Hình thức báo cáo: Thực hiện báo cáo hàng tuần bằng văn bản; thực 

hiện báo cáo trực tiếp hàng ngày; qua điện thoại hoặc các nhóm Zalo khi có các 

vấn đề phát sinh. 

Điều 8. Phòng chống lây nhiễm cho Tổ Covid cộng đồng: 

Các thành viên Tổ Covid cộng đồng khi làm nhiệm vụ phải luôn đeo khẩu 

trang, sử dụng nước sát khuẩn tay và các biện pháp phòng hộ cần thiết khác.  

Điều 9: Khen thưởng, kỷ luật: 

- Căn cứ vào thành tích, hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng và 

các thành viên, UBND xã, phường, thị trấn khen thưởng hoặc đề xuất cấp có 

thẩm quyền khen thưởng kịp thời. 

- Căn cứ vào mức độ vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động của thành 

viên, UBND xã, phường, thị trấn xem xét kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm 

quyền xem xét kỷ luật theo mức độ vi phạm. 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Tổ Covid cộng đồng, UBND xã, 

phường, thị trấn thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả để điều chỉnh, bổ sung, 

kiện toàn cho phù hợp, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. 

2. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các thành viên tổ Covid cộng đồng chịu trách nhiệm thực hiện. 
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