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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

 

Số: 01/PA-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Hương Khê, ngày 06 tháng 3  năm 2020 

 

PHƢƠNG ÁN 

Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với những ngƣời đi, 

 đến từ vùng dịch về địa bàn huyện Hƣơng Khê 

 

 - Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn: Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch CoVid-

19; Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng bệnh viêm 

đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”; Quyết định số 345/QĐ-

BYT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách 

ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi 

rút Corona (nCoV)”; Văn bản 868/BYT-DP, ngày 24/02/2020 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn, cách ly đối với người về từ hàn Quốc; Văn bản số 392/BCĐ ngày 

25/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc quản 

lý, cách ly đối với người từ Hàn Quốc về địa phương; Văn bản số 1185 /UBND-

V , ngày 03/03/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; 

 - Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện 

về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới vi rút Corona (nCoV) trên địa 

bàn huyện Hương Khê và tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn;  

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng phương án Cách ly y tế tại cơ sở cách ly 

tập trung đối với những người từ vùng dịch và người có tiếp xúc với người ở từ 

vùng dịch về trên địa bàn huyện Hương Khê như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích:   

 Kịp thời tiếp nhận, cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh vào địa 

bàn huyện Hương Khê, người đi từ vùng có dịch, người tiếp xúc với người đi từ 

vùng có dịch, hoặc người tiếp xúc gần với người bị nhiễm CoVid-19 đến trên địa 

bàn huyện Hương Khê, nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời không để dịch 

bệnh Covid-19 xẩy ra trên địa bàn huyện. 

 2. Yêu cầu: 

 - Thực hiên nghiêm túc, quyết liệt năm phương châm “Ngăn chặn và ngăn 

chặn triệt để; phát hiện và phát hiện sớm nhất; cách ly và cách ly ngay lập tức; 

khoanh vùng và khoanh thật nhanh, gọn; dập tắt và dập tắt triệt để”; 

 - Thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch bệnh CoVid-19. 

Kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng Quân đội, Công an, Y tế và các ngành liên quan 

trong suốt quá trình tiếp nhận và cách ly đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh 

vào địa bàn huyện Hương Khê, người đi từ vùng có dịch hoặc người có tiếp xúc 
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với người đi từ vùng có dịch, người tiếp xúc gần với người nhiễm CoVid-19 hoặc 

người tiếp xúc với người đi từ vùng có dịch đến trên địa bàn huyện; 

 - Chủ động rà soát các đối tượng người nước ngoài từ vùng có dịch CoVid-

19, trong đó cần làm rõ địa điểm xuất phát, lộ trình đã đi hoặc đến, thời gian đi/đến 

vùng có dịch CoVid-19; 

- Kịp thời phát hiện sớm, không bỏ sót đối tượng thuộc diện bắt buộc phải đưa 

đến khu cách ly tập trung theo đúng quy định; 

 - Các hoạt động về chuyên môn kỷ thuật và các hoạt động khác tại khu lưu 

trú cách ly đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm chéo, tránh hoang mang, lo lắng 

đối với người được đưa đến cách ly và người dân khu vực xung quanh;  

 - Bảo đảm nhu cầu thiết yếu và an toàn cho những người (đối tượng) được cách 

ly, theo dõi tập trung. Đảm bảo ổn định an ninh trật tự, an toàn  trên địa bàn huyện. 

 II. PHƢƠNG ÁN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CÁCH LY: 

1. Phƣơng án: Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung thực hiện 

theo Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”. 

2. Địa điểm: Trưng dụng toàn bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên huyện, địa chỉ tại xã Hương Bình để làm nơi cách ly tập trung; 

đồng thời thiết lập Bệnh viện giã chiến khi xét thấy cần thiết; 

* Khu điều hành: Sử dụng khu nhà hiệu bộ 1 tầng 7 phòng (phía Bên phải cổng vào); 

- Quản lý, điều hành; 

- Nơi làm việc của Công an, Bộ đội, Y tế; 

* Khu cách ly đối tượng: Sử dụng đơn nguyên nhà nội trú 3 tầng, gồm 24 

phòng khép kín x 4 người/phòng = 96 người (96 giường); 

- Đối tượng có nguy cơ cao với CoVid-19: Sử dụng khu giảng đường dãy nhà 2 

tầng 8 phòng học x 9 người/ phòng = 72 người; 

* Khu hậu cần: Sử dụng bếp ăn hiện tại của trường ở vị trí độc lập. 

Nguyên tắc thực hiện: không tổ chức ăn, uống, sinh hoạt tập trung; khẩu phần 

ăn, uống sinh hoạt theo định suất, được nhân viên phục vụ cấp phát tận đối tượng. 

2. Thiết lập Bệnh viện giã chiến (nếu trong Trƣờng hợp cấp thiết): 

Sử dụng toàn bộ khuôn viên hiện có của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện với diện tích trên 30.000m
2
, bao gồm: 

- Khu Bệnh viện dã chiến: khi có bệnh nhân xác định hoặc có chỉ định điều 

trị CoVid-19; 

- Thiết lập ngay Bệnh viện dã chiến, bố trí dãy nhà 2 tầng 8 phòng học x 9 

người/ phòng = 72 người; 

- Khu hậu cần: Sử dụng bếp ăn của Trường ở vị  trí độc lập. 

Nguyên tắc thực hiện: không tổ chức ăn, uống, sinh hoạt tập trung; khẩu phần 

ăn, uống sinh hoạt theo định suất, được nhân viên phục vụ cấp phát tận đối tượng. 

* Trong trường hợp số người tăng trên 72 người, thì thực hiện Phương án trưng 

dụng các khách sạn: Khách sạn Hoàng Anh, ở xã Hương Bình huyện Hương Khê và 

Khách sạn Đức tài II, ở Khối 19, Thị Trấn huyện Hương Khê, để thực hiện phương án 

cách ly. Sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục 

thường xuyên huyện để làm khu điều trị. Tổng số 200 giường bệnh. 
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3. Nhân lực phục vụ cách ly: 

3.1. Tổng số các bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ cách ly: 42 người, trong đó: 

- Huy động lực lượng của Ban Chỉ huy quân sự huyện: 15 người; 

- Công an huyện: 12 người; Công an xã Hương Bình: 03 người; 

- Ngành Y tế: 12 người (04 Bác sỹ, 08 Điều dưỡng); khi cần thiết điều động 

thêm (do Trung tâm Y tế dự phòng chịu trách nhiệm). 

3.2. Phân công nhiệm vụ, gồm các bộ phận:  

- Cán bộ điều hành, quản lý; 

- Cán bộ Y tế;  

- Cán bộ phục vụ, hậu cần; 

- Cán bộ bảo vệ an ninh, trật tự; 

Việc phân công cán bộ theo kíp trực giao Trung tâm Y tế dự phòng Chủ trì, 

phối hợp với Quân sự, Công an huyện, Bệnh viện đa khoa huyện, UBND xã 

Hương Bình thống nhất và bố trí lịch cụ thể đảm bảo việc cách ly đạt hiệu quả, 

đảm bảo quy trình và đúng quy định. 

3.3. Tình huống khẩn cấp phải thành lập Bệnh viện dã chiến: 

Căn cứ tình huống khẩn cấp thiết lập Bệnh viện dã chiến. Việc bố trí nhân 

lực thực hiện nhiệm vụ điều trị giao cho Bệnh viện đa khoa chịu trách nhiệm bố trí 

nhân lực phù hợp đảm bảo thu dung người nghi nhiễm bệnh và điều trị hiệu quả, 

đúng quy định. Nếu vượt quá khả năng của huyện thì báo cáo ngay cho Ban Chỉ 

đạo tỉnh, Sở y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh để kịp thời hỗ trợ huyện thực hiện các 

giải pháp phù hợp, với phương châm là chủ động 4 tại chỗ. 

4. Phƣơng tiện vận chuyển ngƣời đƣợc cách ly: 
- Sử dụng 02 xe của Trung tâm YTDP và Bệnh viện để vận chuyển người 

được cách ly từ các địa phương về Khu cách ly; 

- Nếu số lượng đông thực hiện trưng dụng 02 xe khách loại trên 15 chỗ ngồi 

để vận chuyển người được cách ly từ các địa phương về Khu cách ly tập trung; 

- Sử dụng 01 xe chuyên dụng của Bệnh viện đa khoa huyện để vận chuyển 

chuyển người nghi ngờ nhiễm CoVid-19 từ các địa phương về Khu cách ly; 

-  Sử dụng xe cứu thương Bệnh viện để vận chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên. 

5. Tổ chức thực hiện cách ly: 

5.1. Đưa đón, tiếp nhận, phân loại các đối tượng cách ly:  

- Trung tâm Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp với  lực lượng Quân sự, Công 

an huyện, chính quyền địa phương tổ chức vận chuyển, tiếp nhận, phân loại đối 

tượng cách ly theo đúng quy định. 

- Trên cơ sở tham mưu của các cơ quan chuyên môn, Trưởng ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện phê duyệt danh sách đối tượng cần cách ly tập 

trung tại cơ sở cách ly tập trung theo thẩm quyền và theo dõi đối tượng cách ly trên 

địa bàn. 

5.2. Phát hiện trường hợp nghi ngờ: 

Trong quá trình đưa đón cách ly đối tượng, cần đánh giá tình trạnh sức khỏe 

và vận chuyển ngay đối tượng đến Khu điều trị của Bệnh viện đa khoa huyện để 

điều trị theo quy định (trong trường hợp cụ thể sẽ liên hệ với Tỉnh); đồng thời rà 

soát các đối tượng tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ để cách ly sang khu vực có 

nguy cơ cao. 
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6. Lập hồ sơ theo dõi và xác nhận hết thời gian cách ly: 

- Hàng ngày, các đối tượng được lập danh sách theo dõi đầy đủ thông tin cơ 

bản, như: Họ tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân, 

nếu là người chưa đủ 18 tuổi thì phải  có thêm đầy đủ thông tin về người bảo hộ và 

điện thoại (nếu có), lịch trình di chuyển, tình trạng sức khỏe, thời gian bắt đầu theo 

dõi và kết thúc theo dõi cách ly, các diễn biến khác..; 

- Cán bộ làm nhiệm vụ ở địa điểm cách ly phải thực hiện nghiêm quy chế 

phát ngôn và bảo mật thông tin của người được cách ly theo quy định; 

- Các đối tượng theo dõi, cách ly đủ 14 ngày, nếu không có dấu hiệu nghi 

ngờ, cán bộ Y tế của cơ sở cách ly xác nhận bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu 

của cơ sở cách ly. Cơ sở cách ly được sử dụng con dấu của Trung tâm Y tế dự 

phòng huyện; Bệnh viên dã chiến được lấy con dấu của Bệnh viện đa khoa huyện 

để giao dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

7. Kinh phí đảm bảo: 

- Nguồn kinh phí hoạt động: Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện và 

huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

- Chế độ người làm việc (Công an, Quân sự, Y tế) và của đối tượng cách ly.                  

 Giao Trung tâm Y tế dự phòng huyện chủ trì, phối hợp với Quân sự, Công an 

huyện, Trung tâm HNDN-GDTX tham mưu trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý theo quy định. 

III. CÁC GIẢI PHÁP: 

1. Tổ chức, chỉ đạo:  
- Tăng cường chỉ đạo thường xuyên, liên tục tại địa điểm, cách ly theo dõi 

tập trung để xử lý kịp thời những tình huống phát sinh; tổ chức kiểm tra, chỉ đạo 

giám sát việc triển khai thực hiện;  

- Phối kết hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế với các cơ quan, đơn vị liên quan và 

địa phương trong quá trình triển khai thực hiện;  

- Các đơn vị y tế sẵn sàng các phương án khám, chẩn đoán, cách ly điều trị 

phù hợp với tình huống trong kế hoạch;  

- Các phòng, ban ngành, chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc và các tổ 

chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở tăng cường tuyên truyền cho đối tượng cách ly, 

theo dõi tập trung và người dân được hiểu và hợp tác việc triển khai thực hiện 

Phương án;  

- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người có liên quan theo đúng quy định; 

- Liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân để thực hiện việc cung cấp 

trang thiết bi, dụng cụ, cơ sở vật chất, phương tiện, Khách sạn khi có thông báo 

của Cơ quan Nhà nước. 

2. Đối tƣợng cách ly, theo dõi tập trung:  

- Người nước ngoài đến hoặc đi từ các Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Italia, Iran đến Việt Nam; người đến từ các quốc gia, tỉnh, thành phố có công bố 

dịch; người Việt nam đi, đến từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật bản, Italia, 

Iran trở về; 

-Tất cả những người đến từ vùng có dịch hoặc có đi qua, lưu trú tại vùng có 

dịch về trên địa bàn huyện; 
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- Người có nguy cơ lây nhiễm tiếp nhận từ các huyện, tỉnh khác về và người 

không được bảo hộ y tế đi từ ổ dịch trong nước về; 

- Các đối tượng khác do các cơ quan chuyên môn liên quan tham mưu, Ban 

Chỉ đạo huyện, UBND huyện quyết định các ly. 

3. Tổ chức thực hiện cách ly tập trung: 

3.1. Cán bộ y tế và nhân viên cơ sở cách ly: 

- Tổ chức tiếp đón và lập danh sách người được đưa đến cách ly; ghi nhận 

thông tin về địa chỉ gia đình, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân; tên người và số 

điện thoại để liên hệ khi cần thiết; 

- Thông báo yêu cầu, mục đích, thời gian của việc cách ly cho người được 

cách ly; giải thích tạo sự đồng thuận, tình nguyện thực hiện cách ly; 

- Sắp xếp người được cách ly vào phòng cách ly; trong trường hợp phải cách ly 

theo nhóm, tốt nhất các giường cách ly phải đặt cách nhau tối thiểu 1 mét trở lên; 

- Phát tờ rơi khuyến cáo phòng bệnh và hướng dẫn người được cách ly các 

biện pháp tự phòng bệnh và phòng lây nhiễm cho người khác, bao gồm: cách sử 

dụng và tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày, tự theo dõi sức khỏe; 

thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay 

bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác; thông báo cho cán bộ y tế ngay khi 

có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở; 

- Hướng dẫn đối tượng được cách ly việc thu gom, xử lý rác thải đã qua sử 

dụng đúng theo quy định; 

- Theo dõi tình trạng sức khỏe và đo thân nhiệt người được cách ly ít nhất 2 

lần (sáng, chiều) một ngày và cập nhật kết quả vào mẫu theo dõi sức khỏe của 

người được cách ly; Báo cáo ngay cho người phụ trách cơ sở cách ly, Trung tâm 

YTDP, Bệnh viện đa khoa huyện khi có đối tượng cách ly có triệu chứng sốt, ho, 

khó thở trong quá trình cách ly; 

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống lây nhiễm cho cán bộ y tế 

theo quy định của Bộ Y tế khi tiếp xúc với người được cách ly; 

- Thông báo cho các đối tượng được cách ly về việc lấy mẫu xét nghiệm 

sàng lọc Covid-19 để phân loại từng đối tượng cách ly, trong đó nêu rõ: người có 

kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được chuyển đến cơ sở y tế để quản lý, điều trị, 

cách ly theo đúng quy định; người có kết quả xét nghiệm âm tính không có nghĩa 

là đã loại trừ nhiễm Covid-19 mà cần phải tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà, 

nơi lưu trú đủ 14 ngày theo quy định; 

- Bệnh viện đa khoa huyện chịu trách nhiệm lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản 

gửi Trụng tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm; chuyển những người có triệu 

chứng sốt, ho, khó thở đến khu điều trị cách ly Bệnh viện đa khoa huyện để được 

quản lý, điều trị theo đúng phác đồ; 

- Ứng xử tận tình, chia sẻ, động viên và giúp đỡ người được cách ly khi thực 

hiện nhiệm vụ tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng và hợp tác cho người được cách 

ly trong suốt quá trình theo dõi; 

- Báo cáo kết quả theo dõi hàng ngày cho BCĐ phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện (qua cơ quan Thường trực Trung tâm YTDP Hương Khê). 
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3.2. Người được cách ly:  
- Chấp hành việc cách ly tập trung theo quy định và theo nội quy của cơ sở 

cách ly tập trung; 

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên 

rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác; 

- Đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày và tự theo dõi sức 

khỏe hàng ngày; 

- Thông báo cho cán bộ y tế được phân công phụ trách, theo dõi ngay khi có 

một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở; 

- Hàng ngày hạn chế tối đa việc ra khỏi phòng cách ly và tiếp xúc trực tiếp 

với người khác trong khu vực cách ly; 

- Thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải đã qua sử dụng đúng theo quy định; 

- Phối hợp với cán bộ y tế lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc khi có 

dấu hiệu nghi ngờ. 

3.3. Cơ sở cách ly tập trung: 

- Có nội quy khu vực cách ly; 

- Đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của người được 

cách ly. Cung ứng suất ăn cho từng đối tượng trong thời gian bị cách ly. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu để phục vụ cho các đối 

tượng được cách ly như: điện, nước, công trình vệ sinh, giường chiếu, chăn màn; 

- Đảm bảo chế độ sinh hoạt, ăn uống hàng ngày cho các đối tượng được cách 

ly, theo dõi tập trung và cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly;  

- Đảm bảo khử khuẩn môi trường, khu vực sinh hoạt tại địa điểm cách ly, 

theo dõi tập trung tối thiểu 02/lần/ngày;  

- Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh; 

- Đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly, theo dõi tập trung; 

- Đảm bảo công tác y tế cho các đối tượng được cách ly, theo dõi tập trung: 

+ Theo dõi y tế 02 lần/ngày bao gồm: đo thân nhiệt, đánh giá và phát hiện 

sớm các dấu hiệu lâm sàng của viêm đường hô hấp cấp; khi có dấu hiệu bất thường 

như sốt, ho, khó thở hoặc có dấu hiệu khác nghi ngờ nhiễm nCoV kịp thời báo 

Bệnh Viện đa khoa huyện dùng xe chuyên dụng chở đến khám, chẩn đoán và cách 

ly theo dõi, điều trị tại khu điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa huyện hoặc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh theo đúng quy định; 

+ Theo dõi, giám sát đúng quy định theo Quyết định 343/QĐ-BYT, Quyết đinh 

344/QĐ-BYT  ngày 07 tháng 02 năm 2020 của  Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời giám sát, 

phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vị rút Corona (nCoV); 

+  ử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến sức khỏe của đối tượng cách 

ly; Trong trường hợp phát hiện các trường hợp sốt, ho, khó thở hoặc dấu hiệu khác 

nghi ngờ nhiễm nCoV báo Bệnh Viện đa khoa huyện dùng xe chuyên dụng chở  

đến khám, chẩn đoán và cách ly theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Hương Khê hoặc Bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình huống cần thiết. 

IV. Phòng, chống lây nhiễm tại cơ sở cách ly: 

- Thực hiện vệ sinh thông khí, thông thoáng phòng ở, không dùng điều hòa; 

hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong phòng bằng các 

dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường; 
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- Phát khẩu trang y tế và hướng dẫn người được cách ly sử dụng khẩu trang đúng cách; 

- Tại các cửa phòng, khu vệ sinh, nơi ra vào, phòng ăn, nhà bếp phải bố trí 

nơi rửa tay với xà phòng, dung dịch sát khuẩn nhanh để thuận tiện sử dụng; 

- Tại cửa ra vào khu cách ly có thảm tẩm đẫm dung dịch khử trùng có chứa 

0,5% Clo hoạt tính đặt trong khay nhựa hoặc khay kim loại để khử khuẩn đế giày 

dép. Bổ sung dung dịch khử trùng có chứa 0,5% Clo hoạt tính vào thảm khử 

trùng giày dép sau mỗi 4 tiếng; 

- Chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của 

người cách ly được thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải lây nhiễm, cụ thể 

như sau: túi đựng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng được đựng 

vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có màu sắc và biểu 

tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh phải được buộc kín miệng và tiếp 

tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ hai, thu gom vào thùng đựng chất thải 

lây nhiễm. Thùng đựng chất thải lây nhiễm phải có thành cứng, có nắp đậy kín, có 

lắp bánh xe và được vận chuyển về nơi lưu giữ tạm thời trong cơ sở ít nhất 2 

lần/ngày. Chất thải lây nhiễm phải được vận chuyển đi xử lý ngay trong ngày. Các 

thùng đựng chất thải lây nhiễm phải được khử khuẩn bằng dung dịch khử trùng có 

chứa 0,5% Clo hoạt tính ngay sau khi sử dụng; 

- Các chất thải sinh hoạt khác được thu gom, vận chuyển, xử lý như chất thải thông thường; 

- Phương tiện vận chuyển người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải được 

khử trùng bằng dung dịch khử trùng có chứa 0,5% Clo hoạt tính ngay sau khi sử dụng; 

- Vật dụng cá nhân như quần, áo, chăn màn, bát đĩa, cốc chén được giặt, rửa 

bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường; 

- Hạn chế tối đa những người không phận sự vào khu vực cách ly. 

 V. Xử lý khi phát hiện trƣờng hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh 

tại cơ sở cách ly tập trung: 

- Báo cáo ngay cho người phụ trách cơ sở cách ly, BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện (qua Trung tâm Y tế dự phòng), Bệnh viện đa khoa huyện để kịp 

thời xử lý; 

- Chuyển những đối tượng cùng phòng với đối tượng mắc bệnh hoặc nghi 

ngờ mắc bệnh sang khu vực riêng không cùng chỗ với những đối tượng đang được 

cách ly khác; 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện điều tra dịch tễ ca bệnh; 

- Báo cáo Bệnh viện đa khoa huyện dùng xe chuyên dụng vận chuyển đối 

tượng mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh đến bệnh viện đa khoa huyện để quản lý, 

điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm kiểm soát tỉnh xét nghiệm hoặc 

chuyển lên tuyến tỉnh theo quy định. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Y tế:  
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác truyền thông để đối tượng 

và nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của kế hoạch, tránh gây hoang mang lo 

lắng quá mức; giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực cách ly 

tập trung;  

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng tăng cường trang thiết bị, nhân lực 

khi được điều động.  
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2. Trung tâm Y tế dự phòng:  

- Thường xuyên tham mưu Ban Chỉ đạo các giải pháp thực hiện kế hoạch 

phù hợp, điều chỉnh kế hoạch theo điều kiện thực tế;  

- Tham mưu cho BCĐ huyện các công văn kế hoạch theo từng thời điểm 

dịch; điều động cán bộ Y tế làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung; 

- Chuẩn bị về cơ sở vật chất trong các phòng cách ly đảm bảo cho người 

được cách ly đủ để sinh hoạt; tham mưu điều động nhân lực, trang thiết bị, vật tư, 

kinh phí nhằm duy trì thường xuyên về các phương án cách ly; theo dõi năm bắt 

tình hình dịch bệnh Covid -19 đề xuất các giải pháp phù hợp với các tình huống 

cấp độ dịch;  

- Thực hiện công tác tiêu độc khử trùng tại vùng cách ly, triển khai các biện 

pháp tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế; 

chỉ đạo tram y tế các xã, thị trấn nắm bắt tình tình hình các đối tượng đi, đến từ 

vùng dịch về để hướng dẫn các biện pháp các ly theo từng mức độ đúng quy định; 

- Chịu trách nhiệm cấp phát khẩu trang cho các trường hợp cách ly tại cơ sở 

cách ly tập trung, cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly; 

 - Cung ứng đầy đủ Cloramin B để đủ để đáp ứng công tác khử khuẩn, đảm 

bảo an toàn tại cơ sở cách ly y tế tập trung; 

- Chủ động giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ca nghi mắc bệnh tại thôn, 

xóm, tổ dân phố để khoanh vùng và dập dịch kịp thời;  

- Triển khai các hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Chủ trì, phối hợp với Quân sự, Công an huyện, Trung tâm HNDN-GDTX, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét bổ sung ngân sách đảm 

bảo cho các hoạt động tại khu lưu trú cách ly và Bệnh viện dã chiến. 

- Báo cáo kết quả theo dõi hàng ngày cho BCĐ phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện và tỉnh. 

3. Bệnh viện Đa khoa huyện: 

- Thường xuyên tham mưu Ban Chỉ đạo các giải pháp thực hiện kế hoạch 

phù hợp, điều chỉnh kế hoạch theo điều kiện thực tế;  

- Tham mưu cho BCĐ huyện các công văn kế hoạch theo từng thời điểm dịch; 

- Thường xuyên bổ sung cơ số thuốc, vật tư trang thiết bị y tế, nhân lực sẵn 

sàng, đầy đủ để phòng, chống dịch đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu khi có sự điều 

động để thực hiện phòng, chống dịch; 

 - Bố trí khu vực cách ly sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân khi có trường 

hợp bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19;  

- Chịu trách nhiệm lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và gửi Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm;  

- Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hoặc dấu hiệu 

khác nghi ngờ nhiễm Covid-19, dùng xe chuyên dụng chở đến khám, chẩn đoán 

điều trị và cách ly theo dõi tại Bệnh viện đa khoa huyện hoặc Bệnh viện đa khoa 

tỉnh khi cần thiết; 

- Tổ chức đón tiếp và phân luồng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện. Triển 

khai các biện pháp phòng lây nhiễm cho nhân viên Y tế, người bệnh và cộng đồng, 

triển khai phương án sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu điều trị và đảm bảo hậu cần cho 

cán bộ và bệnh nhân.  
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4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Truyền thông huyện: 

 - Tập trung tuyên truyền, khuyến nghị rỗng rãi các văn bản chỉ đạo của tỉnh, 

huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để mọi ngu ời da  n đều đu ợc tiếp cạ n thông tin chính xác, kịp thời; 

 - Tăng thời lượng phát sóng các chương trình truyền thông, thực hiện phóng 

sự chuyên đề về phòng, chống bệnh do chủng mới của vi rút Covid-19;  

- Phối hợp với Phòng Y tế; Trung tâm Y tế dự phòng; Bệnh viện đa khoa 

huyện thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn.  

5. Phòng Tài chính huyện: 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị y tế và các cơ quan có liên quan tham mưu 

UBND huyện bố trí kinh phí để sữa chữa các hạng mục tại cơ sở cách ly tập trung 

và mua sắm giường, chiếu, chăn màn, nhu yếu phẩm, các chế độ,…đảm bảo cho 

công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh tại khu cách ly tập trung và trên địa bàn 

toàn huyện. 

6. Công an huyện:   

- Chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an xã Hương Bình 

đảm bảo an ninh, trật tự cho việc cách ly y tế; chia sẻ các thông tin về hành khách 

nhập cảnh với đơn vị y tế;  

- Chịu trách nhiệm lập chốt theo dõi, quản lý các trường hợp cách ly tại cơ 

sở cách ly Trạm Y tế xã Hương Bình 24/24h; 

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về 

tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng; 

- Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện xây dựng phương án cụ thể đảm 

bảo an toàn và an ninh, trật tự tại địa điểm cách ly, theo dõi; tổ chức cán bộ chiến 

sỹ làm vệ sinh khu vực cách ly để tiếp nhận đối tượng (gồm khu nhà nội trú, nhà 

bếp và khuôn viên khu nội trú, nhà bếp) phục vụ khu cách ly;  

- Thực hiện cương quyết đối với những trường hợp không hợp tác cách ly, 

theo dõi theo quy định;  

- Cung cấp danh sách cụ thể các cán bộ được cử làm nhiệm vụ đảm bảo an 

ninh trật tự hàng ngày cho Lãnh đạo, y tế phụ trách địa điểm theo dõi để phối hợp.  

7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 
Bố trí lực lượng tổng dọn vệ sinh khu vực cách ly; phối hợp Trung tâm Y tế 

dự phòng huyện để chuẩn bị, bổ sung cơ sở vật chất trong các phòng cách ly, khu 

vực cách ly. Đảm bảo an ninh trật tự và công tác hậu cần cho những người được 

cách ly tập trung và những người phục vụ công tác cách ly; huy động cán bộ, chiến 

sỹ để tăng cường phối hợp các biện pháp cách ly, theo dõi và xử lý trong mọi tình 

huống có thể xảy ra tại khu vực cách ly. Phối hợp xây dựng bệnh viện giã chiến 

khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo huyện. 

8. Phòng Lao động Thƣơng binh - Xã hội: 

Phối hợp phòng Tài chính, phòng Y tế, Trung tâm YTDP huyện tổ chức 

triển khai hướng dẫn thực hiện các biện pháp chế độ chính sách đối với các đối 

tượng đi, đến từ vùng dịch về được cách ly tập trung và những người thực hiện 

công tác giám sát cách ly dịch bệnh theo quy định của nhà nước.  
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9. Các phòng, ban, ngành:  

Tuyên truyền vận động cán bộ thuộc cơ quan, ban, ngành mình triển khai 

thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống bệnh Covid-19 tại đơn vị, địa phương và 

hộ gia đình. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình thực hiện 

lồng ghép các hoạt động để tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện 

phòng, chống dịch theo đúng quy định. 

 10. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 - Họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các thành viên; cử cán bộ Trạm Y tế xã, thị trấn làm công tác giám sát, theo dõi 

tình trạng sức khỏe nhiệt độ 2 lần/ngày, báo cáo lên các cấp, ngành theo quy định. 

Cử cán bộ làm công tác thu dọn vệ sinh, phục vụ hậu cần phục vụ các trường hợp 

cách ly tại cơ sở cách ly tập trung huyện; 

- Làm công tác tư tưởng, giải thích, tuyên tuyền cách phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 cho những người dân sống gần cơ sở cách ly tập trung để tránh gây 

hoang mang lo lắng;   

- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và lập dự toán kinh phí 

chi tiết cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; 

 - Huy động lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội tham gia 

vào công tác phòng, chống dịch; 

 - Chỉ đạo, tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến 

các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt động 

phòng, chống dịch tại cộng đồng;  

- Chủ động in tờ rơi tuyên truyền phòng, chống bệnh Covid-19 phát đến 

từng hộ gia đình trên địa bàn; Phối hợp với ngành Y tế tổ chức các buổi nói chuyện 

truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp cấp do chủng mới của vi 

rút Covid-19; 

- Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện các giải pháp cương quyết đối 

với những trường hợp không hợp tác cách ly theo dõi;  

- Hỗ trợ kinh phí để phục vụ các đối tượng cách ly và người tham gia phục 

vụ cách ly tại cơ sở tập trung.  

11. Trạm Y tế xã Hƣơng Bình: 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã ban 

hành các văn bản, kế hoạch theo từng thời điểm của dịch bệnh; 

- Lập danh sách, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên thực hiện nhiệm 

vụ bắt buộc tại cơ sở cách ly cụ thể như sau: 02 nhân viên giám sát, theo dõi tình 

trạng sức khỏe hàng ngày, 01 nhân viên dọn dẹp vệ sinh, phân loại xử lý chất thải , 

01 nhân viên phục vụ hậu cần đảm bảo chế độ ăn, nước uống, báo cáo BCĐ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 xã, huyện; 

- Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn xã; 

- Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý chất thải Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung;  

- Đảm bảo tốt nhiệm vụ hậu cần và công tác giám sát, theo dõi tình trạng sức 

khỏe, nhiệt độ cho các trường hợp được cách ly tại khu cách ly;  

- Thực hiện tốt công tác khử khuẩn bằng Cloramin B hàng ngày tại khu vực 

cách ly tập trung; 
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- Báo cáo đột xuất những vấn đề phát sinh và tình hình diễn biến tại cơ sở 

cách ly tập trung và báo cáo hàng ngày về tình hình sức khỏe, thân nhiệt ngày 2 

lần/ngày (buổi chiều trước 14, kể cả Thứ bảy và Chủ nhật về Trung tâm YTDP 

huyện cơ quan thường trực BCĐ huyện) để kịp thời báo cáo Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh và các cấp, ngành theo quy định.  

 12. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể của huyện: 

 Phối hợp với chính quyền và cơ quan chuyên môn các cấp, ngành tích cực 

tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên đặc biệt là vận động nhân dân trong việc 

triển khai công tác phòng, chống dịch.  

 ây dựng phương án huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt 

động phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung của huyện. 

UBND huyện yêu cầu, Trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên 

quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, triển khai thực hiện nghiêm túc 

các phương án cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 nghiêm túc, đúng theo 

quy định./. 

 
Nơi nhận: 

 -UBND tỉnh;  

- Sở Y tế;  

- Thường trực Huyện ủy;                    (để báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- UBMTTQ, các đoàn thể huyện;  

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện;  

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;  

- Trạm Y tế xã Hương Bình; 

- Lưu: UBND, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Trần Quốc Bảo 
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