
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai các giải pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19  

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân 

2021 trên địa bàn huyện M’Drắk 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. 

- Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục 

các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

năm 2007. 

- Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới 

(SARS-CoV-2); 

- Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”; 

- Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 8/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái 

bình thường mới”; 

- Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-

CoV-2 dương tính”; 

- Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Sổ 

tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19"; 

- Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

"Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch 

COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả" ; 

- Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021;  

- Các văn bản pháp luật khác về phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm; 

- Kế hoạch số 17 /KH-SYT ngày 14/01/2021 của Sở Y tế Đăk Lăk về việc Triển 

khai các giải pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 Trong dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 

2. Diễn biến dịch COVID-19 

a) Trên thế giới. 

 Tính đến 06h00 ngày 13/01/2021, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 92.006.165 

ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 1.970.030 trường hợp tử vong. Số mắc ghi nhận 

tại 220 quốc gia, vùng l nh thổ. 

Số bệnh nhân bình phục đ  lên tới 65.818.629 người, 24.217.506 bệnh nhân 

đang tích cực được điều trị. 
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b) Tại Việt Nam  

Tính đến ngày 13/01/2021 đ  ghi nhận 1.520 trường hợp nhiễm virus SARS-

CoV-2 tại 39 tỉnh, thành phố trong đó có 35 trường hợp tử vong. Đang điều trị 121 

trường hợp, khỏi bệnh 1.361 trường hợp.  

c) Tại Đắk Lắk 

- Ghi nhận 03 trường hợp mắc COVID-19 gồm bệnh nhân m  số: 448, 601 và 

602, cư trú tại Tp Buôn Ma Thuột (02), Cư Kuin: (01); chưa có trường hợp tử vong do 

COVID-19.  

- Đ  triển khai công tác thu dung điều trị, áp dụng các hình thức cách ly y tế và 

thực hiện xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 và xử lý kịp thời các trường hợp. 

- Đ  triển khai cách ly và hoàn thành cách ly 21.013 trường hợp, trong đó 758 

trường hợp cách ly tại Khu cách ly tập trung, 230 trường hợp cách ly tại cở y tế và 

20.025 trường hợp cách ly tại nhà và nơi cư trú. 

d) Tại huyện M’Drắk 

 Hiện tại huyện M’Drắk chưa ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế 

huyện đ  triển khai tốt Quyết định 3088/QĐ-BYT về Bệnh viện an toàn trong phòng, 

chống Covid-19 và các dịch bệnh viêm hô hấp cấp, Quyết định 4999/QĐ-BYT về 

Phòng khám an toàn trong phòng, chống Covid-19 và các dịch bệnh viêm hô hấp cấp tại 

các trạm Y tế x , thị trấn. Thực hiện tốt việc cách ly các đối tượng từ vùng dịch về tại 

trung tâm và tại các x , thị trấn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

3. Nhận định, dự báo 

  - Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức 

tạp. Nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào nước ta luôn thường trực, đặc biệt khi số 

lượng chuyến bay đưa công dân về nước, chuyên gia nhập cảnh (trong đó có các chuyến 

bay thương mại, quốc tế) tăng lên, trong khi số lượng ca mắc trên thế giới liên tục gia 

tăng.  

- Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 là thời điểm có sự gia tăng đi 

lại giữa các quốc gia, các khu vực và các tỉnh thành trong cả nước; mặt khác, thời tiết 

mùa đông, xuân thuận lợi cho bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan. 

- Hiện nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin chưa được sử dụng; 

các biện pháp phòng bệnh chủ yếu dựa vào ý thức phòng bệnh của người dân, vệ sinh 

môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống lây truyền tại cộng đồng. 

- Huyện M’Drắk nằm ở phía đông tỉnh Đắk Lắk tiếp giáp với huyện Ninh Hòa 

của tỉnh Khánh Hòa, tiếp giáp với huyện Sông Hinh của tỉnh Phú Yên, tiếp giáp với 

huyện Krông Bông và huyện EaKar của tỉnh Đăk Lăk. Có 2 Quốc lộ đi qua là Quốc lộ 

26 và Quốc lộ 19 nên việc giao thương thuận lợi vì vậy nguy cơ bùng phát dịch Covid-

19 rất cao. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19, khống chế kịp thời, không để dịch 

bệnh bùng phát, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát 

triển kinh tế, xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể 

 - Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm và đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ 

dịch, giảm số mắc và tử vong do COVID-19, ngăn chặn kịp thời không để dịch xâm 

nhập vào tỉnh. 

 - Bảo đảm công tác phân tuyến điều trị giảm quá tải các bệnh viện tuyến trên; 



thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế đến mức thấp 

nhất các trường hợp tử vong, biến chứng. 

 - Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của 

người dân về công tác phòng chống dịch COVID-19. 

 - Bảo đảm hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các Ban, ngành triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch COVID-19; kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống dịch 

tại các trạm Y tế x , thị trấn. 

 - Đảm bảo kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất, nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng kịp 

thời với các tình huống về dịch bệnh tại 2 tuyến huyện, x . 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

1. Phương án triển khai các hoạt động theo các tình huống 

Tình huống 1: Tình hình dịch bệnh ổn định, tỉnh Đắk Lắk, huyện M’Drắk 

không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 

- Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, đẩy mạnh công tác kiểm 

tra việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện. 

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” theo quyết định số 3088/QĐ-BYT, 

ngày 16/7/2020 và đánh giá trạm Y tế xã theo “Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng 

chống dịch Covid - 19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” theo quyết định số 

4999/QĐ-BYT,  ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế để kịp thời đánh giá thực trạng công tác 

chuẩn bị và chỉ đạo, hướng dẫn các trạm y tế rà soát, hoàn thiện các giải pháp trong công 

tác phòng chống dịch. 

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên 

nhân; đặc biệt thực hiện tốt việc giám sát người đến từ các vùng có dịch, lập danh sách theo 

dõi những trường hợp nghi ngờ trong vòng 14 ngày; Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các 

Ban, ngành tăng cường kiểm soát việc mua, bán, sử dụng các loài động vật hoang dã. 

- Phối hợp với các ban ngành liên quan  giám sát chặt chẽ hành khách trên các 

phương tiện giao thông, các đối tượng vượt biên qua đường biên giới về địa phương để 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. 

- Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly; sẵn sàng tổ 

chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân, hạn chế tử vong khi có bệnh nhân. Thiết 

lập khu cách ly thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. 

- Thực hiện các  kỹ thuật về giám sát, dự phòng xử lý ổ dịch; chẩn đoán, điều trị 

bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Kiện toàn các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động; tổ chức thường trực 

phòng, chống dịch tại trung tâm Y tế huyện, kịp thời hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch. 

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

biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra. 

- Trung tâm Y tế huyện  tổ chức các khu vực, cách ly riêng, đặc thù cho việc điều trị 

bệnh nhân Covid - 19. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ rà soát, bổ sung các phương án đ  được 

phê duyệt như Khu cách ly tại cơ sở 3 thôn 1 xã Krông Jing, Bệnh viện giã chiến của huyện 

tại Tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên địa chỉ thôn Hồ xã 

CưMta, Phương án cách ly Trung tâm Y tế, Phương án bố trí nhà nghỉ cho nhân viên y 

tế...Trình Ban giám đốc để sửa đổi, bổ sung, ban hành. 

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, sửa đổi các thông điệp truyền thông, khuyến 

cáo phòng chống dịch bệnh phù hợp với các đối tượng nguy cơ. Đẩy mạnh các hoạt động 



tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện 

tốt các biện pháp phòng bệnh. 

Tình huống 2: Việt Nam ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng, tỉnh Đắk 

Lắk, huyện M’Drắk dịch bệnh ổn định. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ở Tình huống 1. 

- Tăng cường giám sát, kiểm tra người đi vào tỉnh đến từ các vùng có dịch hoặc nghi 

ngờ có dịch. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 có yếu tố dịch tễ, cần 

cách ly và áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh. 

- Thực hiện triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng 

như nghi ngờ; điều tra, theo dõi chặt chẽ sức khỏe các trường hợp tiếp xúc trong 14 ngày. 

Tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và vận chuyển mẫu gửi xét nghiệm để xác định 

sự lưu hành, biến đổi, mức độ lây lan của Covid - 19. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để điều trị bệnh nhân theo phương châm “4 tại 

chỗ”.  

- Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, chẩn đoán điều 

trị, dự phòng xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc 

điểm dịch bệnh. 

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch Phòng KHNV, Phòng TC-KT, Khoa Dược - 

VTYT tiếp tục xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng. 

- Phòng KHNV tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các 

trạm Y tế xã, thị trấn. 

- Thực hiện báo cáo hàng ngày theo định.  

Tình huống 3: Đắk Lắk phát hiện ca bệnh trong cộng đồng nhưng ở phạm vi 

hẹp hoặc những ca đơn lẻ, huyện M’Drắk dịch bệnh ổn định. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ở tình huống 2. 

- Tham mưu họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp kịp thời để 

thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các trạm Y tế xã, thị trấn. 

- Có kế hoạch khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp hạn chế đi lại khi cần 

thiết, áp dụng các biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong 

khu vực ổ dịch. 

- Tham mưu kích hoạt hoạt động các khu cách ly tập trung của huyện và Trung tâm 

Y tế. Thực hiện cách ly y tế tập trung tất cả các đối tượng nghi ngờ có yếu tố dịch tễ hoặc 

đi về từ vùng dịch. 

- Thực hiện triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng 

như nghi ngờ; điều tra, theo dõi chặt chẽ sức khỏe các trường hợp tiếp xúc. 

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí, vật 

tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng 

dịch bùng phát trên diện rộng.  

Tình huống 4: Dịch bệnh bùng phát ra cộng đồng trên địa bàn tỉnh, huyện 

M’Drắk có ca nhiễm Covid-19 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ở tình huống 3. 

- Phối hợp với các Ban, ngành hỗ trợ các đơn vị, cơ sở sản xuất, cung cấp các dịch 

vụ cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân không để rối loạn các hoạt động về kinh tế xã 

hội. 

- Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp hạn chế đi lại, áp dụng các 

biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch. 



- Báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch, thường xuyên và tham mưu cho 

Sở y tế, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các biện pháp phòng 

chống dịch để nhận được các chỉ đạo kịp thời. 

- Huy động các ban, ngành đoàn thể tham gia vào các đội sơ cứu, hướng dẫn người 

bệnh và người nhà bệnh nhân các biện pháp chăm sóc và phòng bệnh. 

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo lực lượng quân đội, công an phối hợp với 

TTYT, trong trường hợp dịch bệnh lan rộng, tham mưu cho UBND huyện thành lập bệnh 

viện dã chiến để tổ chức thu dung, cách ly, điều trị các trường hợp mắc trên địa bàn. 

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm hàng loạt trong cộng đồng để xác định 

sự lưu hành, biến đổi, mức độ lây lan của COVID-19; 

- Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, chẩn đoán điều 

trị, dự phòng xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc 

điểm dịch bệnh; 

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện từ các đơn vị trên toàn 

tỉnh để đề nghị cấp bổ sung phù hợp với tình huống. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các địa phương. 

2. Giải pháp thực hiện 

a) Công tác tổ chức, chỉ đạo 

- Tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp, 

đẩy mạnh hoạt động các tiểu ban, mức độ hoạt động theo từng tình huống dịch, đột xuất, 

hàng tuần/hàng ngày. 

- Thực hiện giao ban trực tuyến hàng tuần, đột xuất, hàng ngày đảm bảo thường 

xuyên trao đổi thông tin về tình hình dịch. Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 

- Cập nhật tình hình dịch trên thế giới, trong nước, trong tỉnh thường xuyên báo cáo 

diễn biến tình hình dịch bệnh cho UBND để thống nhất các biện pháp đáp ứng phòng 

chống. 

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối 

hợp tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương 

trên toàn huyện thực hiện công tác phòng chống dịch.  

- Chỉ đạo các trạm Y tế trên địa bàn chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, máy 

móc trang thiết bị, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ, rà soát lại phương án cách ly 01 

thôn, buôn, tổ dân phố, phương án cách ly 01 x , thị trấn  và nhân lực tại địa phương để đối 

phó với dịch. 

- Tăng cường giám sát, kiểm tra người đi vào tỉnh đến từ các vùng có dịch hoặc nghi 

ngờ có dịch. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu 

tố dịch tễ, cần được khám cách ly và áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống nhằm 

hạn chế sự lây lan của bệnh. 

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ban ngành phối hợp, chỉ đạo các đơn vị, 

cơ sở sản xuất, cung cấp các dịch vụ thiết yếu xây dựng kế hoạch và triển khai cung cấp 

dịch vụ trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng. 

- Kịp thời dự trù kinh phí sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch, hỗ trợ trạm 

Y tế x , thị trấn khi có nhu cầu. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham 

gia chống dịch bệnh COVID-19 (phụ cấp chống dịch, trực dịch ...). 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 



- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân; tăng 

cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống cho người dân. 

- Chủ động tổ chức các lớp tập huấn về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và giám sát ca 

bệnh nghi do COVID-19 cho toàn bộ cán bộ y tế. 

b. Xây dựng kế hoạch, đầu tư nguồn lực cho công tác phòng chống dịch 

Các khoa phòng ( TCHC,TCKT, KHNV, Khoa KSDB -HIV) chủ động xây dựng kế 

hoạch phòng chống dịch COVID-19 theo từng tình huống dịch xảy ra, sẵn sàng nguồn lực 

đáp ứng với công tác thu dung, điều tri, giám sát phòng chống dịch năm 2021. 

c. Chuyên môn kỹ thuật 

Các giải pháp giảm mắc 
- Tăng cường năng lực giám sát dịch bệnh COVID-19 đảm bảo đủ khả năng lấy mẫu 

xét nghiệm để gửi tuyến trên chẩn đoán xác định, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh 

đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời. 

- Thực hiện cách ly y tế tập trung tất cả các đối tượng nghi ngờ có yếu tố dịch tễ 

hoặc đi về từ vùng dịch. 

- Thường xuyên theo dõi thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, 

trong tỉnh để kịp thời triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp. 

- Thực hiện các hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch COVID-19; Tổ chức điều tra 

dịch tễ ca bệnh, điều tra người tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh thích hợp. 

- Củng cố và duy trì hoạt động của đội cơ động chống dịch tại trung tâm Y tế huyện. 

Tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch. 

- Tổ chức Chiến dịch tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện an toàn vệ sinh thực 

phẩm, vệ sinh cá nhân phòng bệnh COVID-19. Tuyệt đối không mua bán, ăn thịt các loại 

động vật hoang d . 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác sẵn 

sàng phòng chống dịch bệnh tại các x , thị trấn trước, trong và sau thời gian xảy ra dịch. 

- Dự trữ kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho các TYT x , thị trấn 

triển khai các biện pháp chống dịch. 

Các giải pháp giảm tử vong 
- Thiết lập mạng lưới các khu cách ly sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-

19. Có kế hoạch mở rộng các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân theo từng tình huống dịch.  

- Tăng cường công tác tập huấn, cập nhật kiến thức liên quan đến chẩn đoán và điều 

trị Covid-19 do vi rút SARS-CoV-2 cho toàn thể nhân viên y tế của toàn Trung tâm Y tế 

theo Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế. 

- Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư để điều trị bệnh nhân; đảm bảo đủ hoá 

chất khử khuẩn, phương tiện bảo hộ cho nhân viên y tế tham gia điều trị và phòng chống 

dịch bệnh. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế điều trị trong thực hiên các giải pháp 

phòng chống dịch bệnh. Trang bị phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để 

đạt mục tiêu giảm tử vong. 

- Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị sẵn khu vực cách ly tiếp nhận bệnh nhân Covid - 

19 khi có dịch xảy ra, đảm bảo đầy đủ, trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu bệnh nhân nặng; 

Thành lập các nhóm cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các trạm Y tế trong trường hợp có 

nhiều bệnh nhân; Chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫn và hỗ trợ các trạm Y tế xã, thị trấn. 



d. Truyền thông, giáo dục sức khỏe 

- Chỉ đạo chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch; Thông báo diễn 

biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày để người dân không hoang mang, lo lắng;  đảm bảo 

người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.  

- Tuyên truyền đến các đối tượng nguy cơ lây nhiễm từ khách nhập cảnh, người 

nước ngoài ngăn chặn các ca bệnh xâm nhập vào huyện qua đường nhập cảnh. 

- Nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống cán bộ tuyên truyền trong và ngoài ngành 

y tế về trình độ, phương tiện, nhân lực. Huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia công 

tác tuyên truyền phòng, chống dịch. 

- Phổ biến các biện pháp phòng chống thường xuyên trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, tuyên truyền trực tiếp (tờ rơi, phát thanh) để người dân chủ động phòng chống, 

biết cách tự bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng, hạn chế đi lại đến vùng 

có ổ dịch. 

e. Phối hợp liên ngành 

- Tham mưu cho UBND huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể (Hội 

phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ…) trong việc vận động nhân dân 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; 

- Tham mưu cho UBND thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại các x , thị trấn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Các phòng chức năng Trung tâm Y tế huyện 

- Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình dịch bệnh, đánh giá diễn biến, dự báo sự 

phát triển của dịch bệnh để tham mưu cho Ban giám đốc chỉ đạo triển khai việc thực 

hiện công tác phòng chống dịch đạt được mục tiêu, chỉ tiêu. 

- Tùy theo diễn biến tình hình dịch, kịp thời báo cáo với Ban giám đốc để tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19; Bổ 

sung, điều chỉnh kế hoạch chi tiết khi có dịch xảy ra trên trên địa bàn tỉnh phù hợp với 

tình hình thực tế. Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. 

- Chỉ đạo các trạm Y tế trong huyện thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn 

trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nội 

dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Sở Y tế về tăng cường thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; nâng cao trách nhiệm và ý thức cá nhân của mỗi 

cán bộ y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá Bệnh viện theo Bộ tiêu chí “Bệnh viện An toàn 

phòng, chống dịch Covid - 19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” và phòng khám, 

Trạm Y tế x  theo “Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid - 19 và các 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”  

- Cập nhật thông tin qua trang website của ngành để cung cấp kịp thời về diễn 

biến dịch bệnh Covid - 19 của tỉnh. 

2. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV 

- Tham mưu thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các trạm Y tế và tại cộng đồng; đặc biệt giám 

sát các trường hợp đến/trở về từ vùng đang có dịch bệnh truyền nhiễm; thực hiện cách 

ly y tế theo đúng các quy định hiện hành; tổ chức giám sát, phát hiện sớm, cách ly và xử 

lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm đầu tiên, không để dịch lây 

lan. 



- Phối hợp với bộ phận truyền thông tăng cường tuyên truyền các khuyến cáo về 

phòng chống dịch bệnh mùa Đông-Xuân, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với hình 

thức đa dạng, phong phú và phù hợp với các nhóm đối tượng; Thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả thông điệp “5K”; Tuyên truyền vận động người dân tố giác các trường hợp 

nhập cảnh trái phép để được cách ly, quản lý phòng chống dịch theo quy định. 

- Phối hợp với phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ rà soát, hoàn thiện và triển khai các 

phương án, kịch bản chống dịch cụ thể, phù hợp; Củng cố các đội phản ứng nhanh 

phòng chống dịch; Chuẩn bị, dự trữ đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị đảm bảo đáp ứng 

nhu cầu chống dịch khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19;  Nghiêm 

túc phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết để theo dõi, báo cáo 

ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo các trạm Y tế xây dựng kế hoạch 

phân công nhiệm vụ, thực hiện báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế, Sở Y 

tế. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với khoa XN và CĐHA lấy mẫu, điều 

phối xét nghiệm khi có dịch xảy ra trên địa bàn; nâng cao năng lực xét nghiệm, tiếp tục 

mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ; tổ chức diễn tập, tập huấn nâng cao 

năng lực đội ngũ cán bộ giám sát, xét nghiệm, đội phản ứng nhanh đáp ứng dịch. 

- Chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng có liên quan, thường xuyên theo dõi tình 

hình dịch bệnh, kịp thời báo cáo Ban giám đốc, Sở Y tế, UBND huyện tham mưu Ban 

giám đốc trình UBND huyện kích hoạt Bệnh viện gi  chiến Tại trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên địa chỉ thôn Hồ xã CưMta (nếu có nguy cơ xảy 

ra dịch trên địa bàn); phối hợp chặt chẽ với Khoa Nội nhi nhiễm quản lý khu cách ly 

tập trung của Trung tâm Y tế tại cơ sở 3 ( Thôn 1 xã Krông jing), thực hiện giám sát, 

theo dõi, xét nghiệm theo đúng các quy định của Bộ Y tế; kiên quyết không để dịch lây 

lan trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng.  

3. Các trạm Y tế xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn phụ trách. Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch của x , thị trấn để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch. 

- Tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo công an chính x , thị trấn thực 

hiện nghiêm việc theo dõi, giám sát người thực hiện cách ly tại khu cách ly dân sự, cách 

ly tại nhà, người hết thời gian cách ly tập trung theo đúng các quy định, hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

- Giám sát chặt chẽ dịch tại cộng đồng, cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm ca dịch 

bệnh để tổ chức xử lý kịp thời ổ dịch không để dịch lan rộng. 

- Chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh và đưa tin các hoạt động 

phòng, chống dịch; Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông thông tin kịp thời, 

chính xác diễn biến dịch, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại 

cộng đồng. 

- Phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra đánh giá hiệu quả công tác phòng chống dịch 

bệnh của các cơ quan ban, ngành trong hệ thống chính trị. Chủ động các biện pháp 

phòng chống dịch; tăng cường rà soát, giám sát đối với các trường hợp từ vùng có dịch 

trở về địa phương.  

- Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng về phòng, chống dịch 

COVID-19; đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế, cài đặt và sử dụng các 

ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế. 



- Tham mưu trong công tác chỉ đạo các ban ngành liên quan, tổ chức chính trị x  

hội tại địa phương tích cực phối hợp trong hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường 

hợp mắc bệnh và tập trung xử lý triệt để ngay từ trường hợp mắc bệnh đầu tiên, khống 

chế không để dịch lây lan ra diện rộng; tăng cường 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; 

- Tổng hợp, báo cáo kịp thời, thường xuyên về diễn biến tình hình bệnh truyền 

nhiễm và công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại địa phương báo cáo về phòng 

KHNV theo đúng quy định. 

4. Các khoa, phòng thuộc trung tâm Y tế 

- Bố trí trực 24/24 giờ; thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác báo cáo theo quy định; 

đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ 

nhiễm bệnh. 

- Thực hiện nghiêm công tác sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để 

người bệnh tới khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường mức độ cảnh báo, kiểm tra, giám sát 

người bệnh và người nhà người bệnh đến khám, tư vấn, điều trị; Chú trọng đảm bảo 

công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện, nhất là tại các khoa điều trị bệnh nhân 

nặng. 

- Duy trì và củng cố hoạt động kiểm soát tất cả người đến các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, bao gồm: nhân viên y tế, sinh viên, bệnh nhân, người nhà đến thăm, chăm 

sóc, nhân viên cung cấp dịch vụ thuê ngoài, …; đảm bảo tuân thủ các điều kiện phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang, kiểm soát thân nhiệt, sát khuẩn tay, 

khai báo y tế. 

- Tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và 

các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Quyết định số 3088/QĐ-BYT của Bộ Y tế), đảm 

bảo mỗi khoa lâm sàng phải có một buồng cách ly tạm thời để cách ly người bệnh khi 

có yếu tố dịch tễ hoặc triệu chứng nghi ngờ. 

- Tăng cường công tác khám, tư vấn, điều trị từ xa; tuyên truyền, hạn chế người 

nhà người bệnh đến thăm nom, tăng cường công tác điều trị toàn diện người bệnh tại 

Trung tâm Y tế. 

- Có phương án dụ trữ cơ sở thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị, bố 

trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị. 

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch COVID-19 khi có dịch xảy ra báo cáo 

về phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, tổng hợp tình hình dịch báo cáo Ban giám đốc, Ủy ban 

nhân dân huyện và Sở Y tế theo quy định. 

- Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ rà soát bổ sung các kế hoạch: Khu cách ly tại khoa 

Nội Nhi Nhiễm; Khu cách ly tại cơ sở 3 (thôn1 xã Krông jing); Kế hoạch cách ly trung 

tâm Y tế huyện,  kế hoạch thành lập Bệnh viện gi  chiến của huyện (TT GDTX-NN thôn 

Hồ xã CưMta) để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất triển khai thu dung, điều trị, cách ly 

người nhiễm Covid-19 theo đúng quy định. 

V. KINH PHÍ 

- Thuốc, vật tư, trang thiết bị, hóa chất: Tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí thường 

xuyên tại trung tâm Y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ từ các nguồn 

khác của UBND huyện theo quy định của Luật. 

- Khi số trường hợp mắc và chết tăng bất thường, lan rộng; trung tâm Y tế kịp 

thời báo cáo và dự trù kinh phí để Sở Y tế, UBND huyện tham mưu đề xuất Ủy ban 



nhân dân tỉnh có kế hoạch chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với diễn biến tình 

hình dịch./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- UBND huyện; 

- Phòng Y tế; 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng, trạm Y tế; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thủy 
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