
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TTYT HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Số:        /KH-TTYT          Hoài Nhơn, ngày       tháng        năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Hành động với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

 

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng 

mới vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND huyện 

Hoài Nhơn về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới vi rút Corona trên địa bàn huyện Hoài Nhơn; 

Các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

Huyện ủy, UBND huyện Hoài Nhơn; Và tình hình diễn biến phức tạp của bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, 

TTYT Hoài Nhơn lập kế hoạch hành động, đáp ứng dịch bệnh trên địa 

bàn như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đảm bảo công tác chuyên môn trên lĩnh vực dự phòng và điều trị đáp ứng 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra; 

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, 

xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử 

vong. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Hoài Nhơn 

Giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nghi ngờ liên quan đến dịch tễ 

dịch bệnh nCoV. Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi 

rút Corona. 

b) Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập tại Hoài 

Nhơn 
Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây 

lan ra cộng đồng. 

c) Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng 

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn 

chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng. 
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH  

Căn cứ các tình huống dịch bệnh do nCoV xảy ra trên địa bàn, các hoạt 

động chính được triển khai theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 

của UBND huyện Hoài Nhơn về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm 

phổi cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn huyện Hoài Nhơn; 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa Kiểm soát bệnh tật: 

- Thường xuyên theo dõi thông tin về dịch bệnh và hướng dẫn phòng, 

chống bệnh do nCoV, cập nhật liên tục thông tin dịch bệnh và các tiêu chuẩn 

định nghĩa trường hợp bệnh, đặc điểm dịch tễ học, xét nghiệm, tình hình dịch 

bệnh và các biện pháp phòng chống dịch; thường xuyên tổ chức đánh giá nguy 

cơ, đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp, tham mưu kịp thời với Ban Giám 

đốc TTYT, UBND huyện xử lý với tình hình dịch bệnh trên địa bàn. 

- Thiết lập, vận hành 2 đội phản ứng nhanh, đáp ứng với dịch bệnh theo 

hướng dẫn tại Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế; tổ 

chức thường trực phòng, chống dịch tại đơn vị.  

- Tăng cường hoạt động hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tuyến huyện, 

xã; giám sát liên tục, hệ thống tại 2 cơ sở bệnh viện và tại cộng đồng. Tổ chức 

giám sát theo dõi, chặt chẽ những người có các yếu tố liên quan đến dịch tễ bệnh 

do vi rút nCoV nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh. 

- Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với 

người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; cách ly những trường 

hợp mắc bệnh và nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm. Hướng dẫn việc chăm sóc tại 

nhà của người bệnh và phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình. 

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để 

không để bùng phát dịch trong cộng đồng theo Quyết định số 181/QĐ-BYT 

ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “ Hướng dẫn tạm thời giám sát 

và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona” 

- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

mạng xã hội về tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước, địa phương; các 

khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và 

phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. 

Tổ chức truyền thông qua loa phát thanh nội bộ và bảng điện tử của TTYT. 

- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giám sát và phòng chống bệnh viêm 

phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona cho cán bộ y tế các tuyến và và triển 

khai thực hiện có kết quả. 

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch. 

2. Phòng Kế hoạch - tổng hợp: 

- Chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng liên quan tổ chức qui trình khám, 

điều trị cho người bệnh có triệu chứng về các bệnh đường hô hấp:   

Phân luồng bệnh nhân đến khám bệnh hạn chế lây lan: Các bệnh có liên 

quan đến đường hô hấp tổ chức khu vực chờ khám riêng, phòng khám riêng; nếu 

có ca nghi ngờ thì di chuyển theo con đường riêng đến khu vực cách ly trong khi 

chờ chuyển tuyến trên: Chuẩn bị tốt khu vực cách ly riêng, điều trị bệnh nhân 
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trong khi chờ chuyển tuyến trên. 

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và giám sát và phòng 

chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona cho nhân viên y tế 

bệnh viện và hướng dẫn tuyến dưới triển khai thực hiện các hoạt động. 

3. Khoa Dược: 

Chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng liên quan chuẩn bị sẵn sàng cơ số 

thuốc, phương tiện bảo hộ, hóa chất sát khuẩn…đảm bảo cung ứng cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng và điều trị tại bệnh viện. 

4. Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn: 

Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây 

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thường xuyên kiểm tra, kiểm 

soát đảm bảo các khoa thực hiện nghiêm túc trang bị bảo hộ lao động phòng, 

chống dịch bệnh do nCoV. 

5. Khoa Khám bệnh, các khoa điều trị, cận lâm sàng: 

- Triển khai thu dung, cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn 

cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.  

- Thực hiện tiếp nhận bệnh nhân theo phân tuyến điều trị, những bệnh nhân 

đầu tiên được điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử 

vong.  

- Bố trí khu vực riêng để điều trị bệnh nhân. Khu vực cách ly được chia 

thành ba đơn nguyên: bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác 

định và khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện. 

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây 

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy 

đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, 

chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế. 

- Củng cố, cập nhật quy trình lấy mẫu và vận chuyển mẫu, đảm bảo sẵn 

sàng vật tư, hóa chất lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu để xét nghiệm chẩn 

đoán xác định chủng mới của vi rút Corona theo qui định 

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn 

đoán điều trị, kiểm thảo tử vong (nếu có), cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, 

điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.  

6. Phòng Tổ chức, Phòng Tài chính – Kế toán: phối hợp thực hiện 

- Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển 

khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng. 

- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, điều trị người bệnh, thực hiện chính 

sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực 

phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.  

- Xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ 

công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.  

7. Trạm Y tế các xã, thị trấn: 

- Nắm bắt tình hình diễn biến của dịch bệnh nCoV và sự chỉ đạo của TTYT, 

tham mưu UBND địa phương tổ chức, triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh do nCoV trên địa bàn. 
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- Theo dõi, thu thập thông tin liên quan đến dịch bệnh do nCoV trên địa 

bàn, kịp thời báo cáo với Khoa KSBT để có biện pháp ứng phó kịp thời. 

- Phối hợp với Khoa KSBT giám sát, theo dõi, chặt chẽ những người có các 

yếu tố liên quan đến dịch tễ bệnh do vi rút nCoV nhằm phát hiện sớm các trường 

hợp bệnh. 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin 

về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người dân 

để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản 

thân, gia đình và cộng đồng như áp dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường vệ 

sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch.  

- Phân công thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại đơn vị. 

- Báo cáo, thống kê bệnh truyền nhiễm theo qui định. 

V. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN NGAY 

1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do nCoV ngành y tế. 

2. Thành lập 2 Đội phản ứng nhanh, đáp ứng dịch bệnh. 

3. Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc 

kháng vi rút, vật tư sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, 

cấp cứu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân.  

4. Thiết lập khu vực cách ly, khám và điều trị bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh. 

5. Công bố thông tin các đường dây nóng của ngành y tế tại TTYT, TYT và 

phát thanh trên Đài huyện, xã… 

6. Tổ chức phun hóa chất khử khuẩn môi trường các xã, thị trấn, ưu tiên cho 

các khu vực: trường học, chợ, công sở có giao dịch khách hàng nhiều… 

7. Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế bệnh viện, y tế thôn, y tế trường học. 

 Trên đây là kế hoạch hành động cụ thể của TTYT huyện, các khoa, phòng, 

trạm khẩn trương, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                          GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế tỉnh;                                                                             

- TTKSBT tỉnh;         (báo cáo)                  

- Ông Trương Đề       

PCT UBND huyện; 

- Phòng YT huyện; 

- UBND xã, thị trấn;    (phối hợp)                                                          Trần Hữu Vinh 

- Các khoa, phòng, trạm; ( thực hiện ) 

- Lưu: VT, KSBT.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-05T07:58:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Hữu Vinh<vinhth-hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-05T08:41:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-05T08:41:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-05T08:42:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-05T08:52:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn<hoainhon@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




