
SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

 

Số: 414 /KH-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày 11  tháng 5 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

 Phòng chống dịch bệnh COVID-19 

Căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết  định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp”; 

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết 

Nguyên đán năm 2021; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí 

cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Kế hoạch số 558/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 

sau Tết Nguyên đán năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 1367/SYT-NVY ngày 28/4/2021 của Sở Y tế Thái 

Nguyên về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong giai đoạn hiện nay; 

Căn cứ Công văn số 3775/BYT-KCB ngày 06/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 
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Căn cứ Công văn số 1482/SYT-NVY ngày 08/5/2021 của Sở Y tế Thái 

Nguyên về tăng cường phòng chống dịch COVID - 19 trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

Để chủ động và có biện pháp tích cực trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch ứng phó 

với tình huống dịch bệnh COVID-19 xảy ra tại bệnh viện với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ 

mắc bệnh, xử lý kịp thời, triệt để không để dịch bệnh COVID-19 lây lan tại bệnh 

viện, đảm bảo vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt 

nhiệm vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện. 

- Chủ động sàng lọc, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý và chuyển ca bệnh nghi 

ngờ COVID-19 đến các bệnh viện có thu dung và điều trị COVID-19 của tỉnh để 

xử trí kịp thời, không để dịch lây lan trong toàn viện. 

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, người 

lao động, người bệnh và người nhà người bệnh hiểu biết về nguyên nhân, hậu quả 

và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng 

chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi có dịch 

xảy ra. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

1. Tình huống 1: Chưa có trường hợp bệnh trong bệnh viện. 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và các tổ giúp việc 

của Bệnh viện. Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng 

đáp ứng việc giám sát, khoanh vùng và xử lý khi phát hiện thông tin nghi ngờ có 

dịch.  

 - Trưởng các khoa, phòng trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác phòng, 

chống dịch tại khoa, phòng của mình; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch/Kịch 

bản của khoa/phòng để đáp ứng với các tình huống, cấp độ dịch COVID-19 với 

phương châm 4 tại chỗ, trong đó có kế hoạch cụ thể về phân công ca kíp, các nhóm 

luân phiên làm việc, chuyển viện, tiếp nhận người bệnh, dinh dưỡng…phù hợp với 

thực tế của khoa, phòng mình. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. 

- Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch theo khuyến cáo của 

Bộ Y tế thông qua các bản tin phát hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh của 

Bệnh viện, Bảng tin điện tử, Website của Bệnh viện. In ấn các khuyến cáo để phát 

tay đến từng cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà người 

bệnh để kịp thời cung cấp những thông tin chính thống, chống hoang mang, lo lắng 

trong cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh. 

Khuyến cáo cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh 

hạn chế đi lại, hạn chế hội nghị, hội thảo, không đi lễ hội, không đến những nơi tập 
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trung đông người, đặc biệt không đi du lịch nước ngoài, đến những địa phương 

đang có dịch COVID-19.  

- Thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân luồng, cách ly người 

bệnh ngay từ khi đến cổng/cửa tiếp đón tại bệnh viện theo đúng hướng dẫn tai 

Công văn số 1385/CV-BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng 

chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng và kiểm soát lây 

nhiễm SARS-COV-2 trong bệnh viện theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 

5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế. 

- Chủ động đánh giá nguy cơ lây nhiễm ở nhân viên y tế, người cung cấp 

dịch vụ có tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2, những 

người đi từ vùng dịch về hoặc những người có những triệu chứng sốt, viêm đường 

hô hấp để phát hiện sớm, cách ly phù hợp theo quy định. 

- Duy trì nghiêm hoạt động kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y 

tế tại chốt trực ở cổng bệnh viện. Những người có bệnh lý hô hấp sẽ được khám ở 

phòng khám riêng tại khoa khám bệnh. Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho tất cả các 

trường hợp nghi ngờ, có ho, sốt,… 

- Tăng cường các biện pháp thông khí, vệ sinh bề mặt (đặc biệt là các bề mặt 

thường xuyên có tiếp xúc bàn tay), quản lý chất thải đúng quy định tại các khoa, 

phòng đặc biệt khu khám sàng lọc, khu cách ly, khu vệ sinh,… 

- Bố trí đặt nước sát khuẩn tay nhanh tại một số nơi tập trung đông người 

như: Nhà ăn, nhà xe, khu tiếp đón người bệnh, khu xét nghiệm, nhà thuốc bệnh 

viện…Trang bị đầy đủ xà phòng và nước sạch tại các khu vệ sinh chung tại bệnh 

viện. 

- Yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và người 

nhà người bệnh, khách ra vào bệnh viện đều phải đeo khẩu trang, hỗ trợ phát khẩu 

trang người bệnh và người nhà người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện (đối 

với trường hợp không có). Đối với khách đến làm việc với bệnh viện hướng dẫn 

kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và khai báo y tế theo quy định.  

- Tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người chăm sóc phải thực hiện cài 

đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế (Bluezone, Ncovi và VHD)  

nếu sử dụng thiết bị di động thông minh. Chấp hành nghiêm việc khai báo y tế trên 

các ứng dụng Bluezone, Ncovi và VHD (Vietnam Health Diclaration) tại Bệnh 

viện và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã khai báo đúng 

theo quy định.  

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách 

- Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế cho cán bộ, viên chức, người lao 

động, người bệnh, người nhà người bệnh trong Bệnh viện. Mở rộng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong việc đăng ký lịch khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, khám 

bệnh từ xa.  

- Thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh  tại bệnh viện và 

các biện pháp đảm bảo an toàn cho các đối tượng có nguy cơ cao là người cao tuổi, 
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người có bệnh lý nền, người khuyết tật…Mỗi người bệnh chỉ 01 người chăm sóc, 

không tổ chức người nhà vào thăm hỏi người bệnh; trường hợp cần thiết thì phải 

thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cá nhân theo quy định của Bộ Y 

tế.  

- Không để người bệnh phải nằm ghép, bố trí khoảng cách ít nhất là 2 mét 

giữa các giường bệnh để hạn chế lây nhiễm. Bảo đảm thông khí tự nhiên trong 

buồng bệnh. 

- Tăng cường mức độ cảnh báo, kiểm tra, giám sát người bệnh và người nhà 

người bệnh đến khám, tư vấn, điều trị; mở rộng thực hiện xét nghiệm đối với các 

trường hợp nghi ngờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

thuốc, hóa chất phục vụ chống dịch để chủ động đáp ứng nhanh, kịp thời các tình 

huống theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Tăng cường tập huấn cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại 

bệnh viện về công tác chẩn đoán và điều trị bệnh, các biện pháp phòng, chống lây 

nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức tập huấn quy trình sàng 

lọc bệnh truyền nhiễm, cách ly nguồn bệnh, tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y 

tế để sử lý tốt các tình huống có thể xảy ra (giao Trưởng các khoa phòng chủ động 

phổ biến tại hội nghị cấp khoa qua hệ thống văn bản điện tử). 

- Bố trí khu cách ly tạm thời cho nhân viên y tế và người bệnh nhiễm bệnh 

và nghi ngờ nhiễm bệnh tại tầng 2 nhà A8. 

- Bố trí khu điều trị cách ly tập trung của bệnh viện tại nhà A7. Khu điều trị 

cách ly tập trung đảm bảo hợp lý, khép kín, hạn chế người ra, vào tiếp xúc với 

người bệnh.  

- Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn bề mặt toàn bộ phòng làm việc, buồng bệnh, 

phòng thủ thuật, cầu thang, khu vệ sinh, nhà ăn, khuôn viên trong Bệnh viện 

thường xuyên. 

- Tổ kiểm tra, giám sát tăng cường kiểm tra, giám sát hàng ngày việc tuân 

thủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các khoa, phòng và toàn 

bộ bệnh viện; đồng thời có phương án xử lý, kỷ luật đối với các khoa, phòng, cá 

nhân không tuân thủ.  

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá bệnh viện an toàn phòng, chống  

COVID-19 và các bệnh nhiễm khuẩn ho hấp cấp theo bộ tiêu chí ban hành tại 

Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế, bảo đảm hoạt động khám, 

chữa bệnh an toàn; cập nhật thường xuyên việc thực hiện bệnh viện an toàn thông 

qua ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, đúng quy định. 

2. Tình huống 2: Có trường hợp nghi ngờ COVID-19 xâm nhập. 

2.1. Mục đích 

Phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp SARS-COV-2, xử lý kịp 

thời, không để dịch lây lan. 



5 

2.2. Nguyên tắc 

Chủ động sàng lọc, phát hiện ca bệnh, xử lý và chuyển ca bệnh nghi ngờ 

mắc COVID-19 đến các bệnh viện có thu dung và điều trị COVID-19 của tỉnh. 

2.3. Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Xử trí bệnh đúng 

quy trình sàng lọc, phát hiện và cách ly người bệnh COVID-19 của bệnh viện. 

- Báo cáo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về tình hình dịch bệnh 

và tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Sở Y tế. 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19  của bệnh viện kiểm tra, giám 

sát các khoa, phòng về việc thực hiện chỉ đạo thực hiện của Sở Y tế. 

2.4. Phân luồng cách ly 

- Cách ly người bệnh nghi ngờ ngay tại phòng cách ly của bệnh viện, lấy 

mẫu xét nghiệm sàng lọc. Báo cáo ngay Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Sở Y 

tế. 

- Chuyển người bệnh nghi ngờ về khu cách ly tập trung của Thành phố Thái 

Nguyên để cách ly.  

+ Phương tiện vận chuyển: Xe cứu thương của Bệnh viện A hoặc xe cứu 

thương của Bệnh viện Phổi Thái Nguyên. 

+ Lực lượng vận chuyển: Cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện A hoặc Bệnh viện 

Phổi Thái Nguyên. 

- Lập danh sách những người tiếp xúc gần (2m). 

- Thu gom rác thải của người bệnh (khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã 

qua sử dụng) và xử lý theo đúng quy định. 

- Tổ chức phun khử trừng, thanh khiết môi trường toàn bộ khu vực có liên 

quan đến ca bệnh nghi ngờ. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời 

cung cấp thông tin để cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà 

người bệnh biết diễn biến của dịch bệnh, ổn định tình hình, không gây hoang 

mang, lo lắng. 

- Sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức của người bệnh, tùy theo tình 

hình cụ thể, Ban Chỉ đạo Bệnh viện sẽ có phương án xử lý cụ thể tiếp theo. 

- Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh theo quy định. 

2.5. Công tác giám sát, dự phòng 

- Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát trường 

hợp nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan, chỉ định xét 

nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp 

khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không 

để lan rộng. 
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- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại đơn vị, Tổ điều tra 

dịch tễ - vận chuyển bệnh nhân sẵn sàng nhận nhiệm vụ. 

3. Tình huống 3: Khi phát hiện dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm khu trú một 

khoa. 

3.1. Mục đích 

Khoanh vùng, cách ly tại chỗ toàn bộ 01 khoa có ca bệnh xác định mắc 

COVID-19 tại bệnh viện để dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang khu vực 

khác trong khuôn viên bệnh viện và cộng đồng. 

3.2. Nguyên tắc thực hiện 

- Phải thực hiện các biện pháp cách ly ngay sau khi xác định có ca bệnh mắc 

COVID-19 tại bệnh viện. 

- Đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động khám, chữa bệnh đối với các bệnh 

nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện. 

- Không làm lây lan dịch bệnh trong quá trình tổ chức thực hiện cách ly. 

3.3. Công tác chỉ đạo 

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và phân công rõ nhiệm vụ cho 

từng thành viên. 

- Triển khai hoạt động của các Tổ chuyên môn; Tổ điều tra dịch tễ; Tổ 

truyền thông; Tổ tài chính - Hậu cần; Tổ giám sát. 

3.4. Phân luồng cách ly 

- Cách ly người bệnh ngay tại khu cách ly tạm thời của bệnh viện. Báo cáo 

ngay Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Sở Y tế. 

- Lập tức chuyển ca bệnh mắc COVID-19 đến cơ sở có thu dung và điều trị 

theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh. 

+ Phương tiện vận chuyển: Xe cứu thương của Bệnh viện A hoặc xe cứu 

thương của Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên. 

+ Lực lượng vận chuyển: Cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện A hoặc Bệnh viện 

Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên. 

- Khai thác tiền sử tiếp xúc của người bệnh (đối tượng F0) từ khi tiếp xúc 

gần với nguồn lây bệnh (nếu có) hoặc từ khi khởi phát bệnh (ho, sốt, khó thở...) 

đến khi được cách ly điều trị. 

- Phối hợp với CDC Thái Nguyên thực hiện điều tra dịch tễ, lập danh sách 

người tiếp xúc (đối tượng Fl, F2, F3). 

- Bệnh nhân nội trú và người nhà chăm sóc bệnh nhân nặng không có nguy 

cơ mắc COVID-19: chuyển sang khoa khác, phòng khác không có nguy cơ nhiễm 

bệnh để tiếp tục điều trị hoặc chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh khác. 

- Bệnh nhân nội trú và người nhà chăm sóc bệnh nhân nặng có nguy cơ mắc 

COVID-19: chuyển sang điều trị tại khu cách ly của bệnh viện. 
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- Cán bộ y tế có nguy cơ mắc COVID-19: thực hiện cách ly ngay tại đơn vị 

để đảm bảo duy trì hoạt động khám chữa bệnh. 

- Đối với các trường hợp không có mặt tại bệnh viện khi thiết lập vùng cách 

ly thì thông báo cho cá nhân đó để tư vấn theo dõi sức khỏe, xét nghiệm, điều trị và 

cách ly theo quy định. 

- Thu gom rác thải của người bệnh (khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã 

qua sử dụng) và xử lý theo đúng quy định. 

- Tổ chức phun khử trùng môi trường toàn bộ Bệnh viện. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời 

cung cấp thông tin để cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà 

người bệnh biết diễn biến của dịch bệnh, ổn định tình hình, không gây hoang 

mang, lo lắng. 

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

phòng chống dịch cho phù hợp. 

- Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh theo quy định 

và theo yêu cầu. 

3.5. Tổ chức cách ly 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 bệnh viện báo cáo Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế về việc cách ly khoa có người mắc 

COVID-19. Giám đốc bệnh viện ban hành Quyết định cách ly với quy mô khoa, 

phòng và quyết định kết thúc cách ly. 

- Thời gian cách ly tối thiểu 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc với ca bệnh cuối 

cùng tại khu vực cách ly và có 03 lần xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2. 

- Khoanh vùng khu vực cách ly, bố trí trạm gác ở lối ra vào: Bảo vệ của 

bệnh viện phối hợp với lực lượng công an, dân phòng địa phương trực 24/24 giờ 

hàng ngày để đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện. 

- Tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ vào vùng cách 

ly. 

4. Tình huống 4: dịch lây lan trong toàn bệnh viện 

4.1. Mục đích 

Khoanh vùng, cách ly tại chỗ toàn bệnh viện có ca bệnh xác định mắc 

COVID-19 để dập dịch triệt để, không để dịch lây lan ra cộng đồng 

4.2. Nguyên tắc thực hiện 

- Phải thực hiện các biện pháp cách ly ngay sau khi xác định có ca bệnh mắc 

COVID-19  tại bệnh viện. 

- Đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động khám, chữa bệnh đối với các bệnh 

nhân đang điều trị nội trú tại các khoa khác trong bệnh viện. 

- Không làm lây lan dịch bệnh trong quá trình tổ chức thực hiện cách ly. 
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4.3. Công tác chỉ đạo 

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và phân công rõ nhiệm vụ cho 

từng thành viên. 

- Triển khai hoạt động của các Tổ chuyên môn; Tổ điều tra dịch tễ; Tổ 

truyền thông; Tổ tài chính - Hậu cần; Tổ giám sát. 

4.4. Phân luồng cách ly 

- Cách ly người bệnh ngay tại khu cách ly tạm thời của bệnh viện. Báo cáo 

ngay Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Sở Y tế. 

- Lập tức chuyển ca bệnh mắc COVID-19 đến cơ sở có thu dung và điều trị 

theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh. 

+ Phương tiện vận chuyển: xe cứu thương của Bệnh viện A hoặc xe cứu 

thương của Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên. 

+ Lực lượng vận chuyển: cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện A hoặc Bệnh viện 

Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên. 

- Khai thác tiền sử tiếp xúc của người bệnh (đối tượng F0) từ khi tiếp xúc 

gần với nguồn lây bệnh (nếu có) hoặc từ khi khởi phát bệnh (ho, sốt, khó thở...) 

đến khi được cách ly điều trị. 

- Phối hợp với CDC Thái Nguyên thực hiện điều tra dịch tễ, lập danh sách 

người tiếp xúc (đối tượng Fl, F2, F3). 

- Bệnh nhân nội trú và người nhà chăm sóc bệnh nhân nặng: thực hiện cách 

ly tại chỗ (khoa đang điều trị). 

- Cán bộ y tế: thực hiện cách ly ngay tại đơn vị để đảm bảo duy trì hoạt động 

khám chữa bệnh. 

- Đối với các trường hợp không có mặt tại bệnh viện khi thiết lập vùng cách 

ly thì thông báo cho cá nhân đó để tư vấn theo dõi sức khỏe, xét nghiệm, điều trị và 

cách ly theo quy định. 

- Thu gom rác thải của người bệnh (khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã 

qua sử dụng) và xử lý theo đúng quy định. 

- Tổ chức phun khử trùng môi trường toàn bộ Bệnh viện. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời 

cung cấp thông tin để cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà 

người bệnh biết diễn biến của dịch bệnh, ổn định tình hình, không gây hoang 

mang, lo lắng. 

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

phòng chống dịch cho phù hợp. 

- Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh theo quy định 

và theo yêu cầu. 
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4.5. Tổ chức cách ly 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 bệnh viện xin ý kiến Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế về việc cách ly toàn bộ bệnh viện. 

- Thời gian cách ly tối thiểu 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc với ca bệnh cuối 

cùng tại khu vực cách ly và có 03 lần xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2. 

- Khoanh vùng khu vực cách ly, bố trí trạm gác ở lối ra vào: Bảo vệ của 

bệnh viện phối hợp với lực lượng công an, dân phòng địa phương trực 24/24 giờ 

hàng ngày để đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện. 

- Tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ vào vùng cách 

ly. 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHUNG 

1. Tổ chức chỉ đạo 

- Tăng cường vai trò của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bệnh viện 

chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Sở Y tế. Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo 

giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại các khoa phòng. 

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm, chuyển tuyến đúng quy định. 

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về giám sát ca bệnh COVID-19 hoặc 

không rõ nguyên nhân cho toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng chống cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh tại bệnh 

viện và tại cộng đồng. 

2. Kế hoạch kinh phí 

Giao cho phòng Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch kinh phí chi tiết (Có 

Kế hoạch chi tiết kèm theo). 

3. Giải pháp thực hiện 

- Tăng cường năng lực giám sát dịch bệnh COVID-19 đảm bảo phát hiện 

sớm để có biện pháp cách ly tạm thời, chuyển tuyến đúng quy định. 

- Nắm chắc tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và địa phương để 

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

- Củng cố và duy trì hoạt động của đội cơ động chống dịch tại bệnh viện. Tổ 

chức thường trực 24/24 giờ trong thời gian có dịch. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân viên y tế, người bệnh, 

người nhà người bệnh tại đơn vị thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh cá 

nhân phòng dịch bệnh COVID-19. 

- Xây dựng Kế hoạch nhân lực, kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y 

tế,… đảm bảo đầy đủ, kịp thời để triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu 

quả. 
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- Cử cán bộ viên chức bệnh viện đi tập huấn, tập huấn lại các phương pháp 

lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm. 

- Chủ động tuyên truyền phòng chống dịch, đảm bảo người bệnh, người nhà 

người bệnh không hoang mang, không chủ quan và có đủ kiến thức để tự bảo vệ 

bản thân, gia đình và cộng đồng. 

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

truyền thông của bệnh viện để người bệnh, người nhà người bệnh 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 nhiều ổ dịch. 

- Tiếp tục tuân thủ thực hiện các tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống 

dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viện 

- Tham mưu cho Sở Y tế, Giám đốc bệnh viện chỉ đạo tăng cường các hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị; tăng cường hoạt động của Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch, thống nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 theo sự chỉ đạo của của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy 

hiểm và mới nổi của Sở Y tế. 

- Chủ động báo cáo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trong công 

tác thông tin, báo cáo trường hợp bệnh đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. 

- Xây dựng và điều chỉnh Kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 

2021 của bệnh viện phù hợp với từng giai đoạn. 

- Phân công, giám sát việc thực hiện của các Tổ công tác. 

- Củng cố, kiện toàn đội phản ứng nhanh, đảm bảo thường trực 24/24 giờ 

trong thời gian có dịch. 

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay từ 

khu vực khám sàng lọc để khoanh vùng và xử lý kịp thời. Báo cáo kịp thời diễn 

biến tình hình dịch theo quy định 

- Chỉ đạo khoa Dược chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị và các 

phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống dịch. 

- Chỉ đạo các khoa phòng và thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn nhân viên y 

tế, người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phòng chống dịch tại bệnh viện. 

- Chủ động phối hợp với CDC Thái Nguyên trong công tác thông tin, báo 

cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. 
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1.1. Đồng chí Trần Thanh Bình - Phó giám đốc - Trưởng ban 

- Chủ trì họp  Ban Chỉ đạo bệnh viện để chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các khoa, phòng tực thuộc tổ chức triến khai các biện pháp phòng chống dịch 

và tổ chức thực hiện cách ly y tế địa điểm có dịch COVID-19. 

- Tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp đáp ứng 

với cấp độ dịch bệnh cho báo chí. 

- Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh về tình hình dịch bệnh của 

bệnh viện khi xuất hiện trường hợp nhiễm COVID-19 tại bệnh viện (nếu có) theo 

quy định. 

1.2. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó giám đốc - Phó trưởng ban 

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành các hoạt động theo Kế hoạch. Chỉ đạo 

kiếm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch theo 

đúng kế hoạch. 

- Trực trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch cụ thể theo phân 

công tại từng tình huống dịch của Kế hoạch như: Tuyên truyền ổn định tư tưởng 

cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh, chỉ đạo 

xử lý ổ dịch, đảm bảo an sinh xã hội trong khu vực cách ly tại Bệnh viện,…  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

1.3. Các thành viên Ban Chỉ đạo  

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình dịch bệnh xây dựng, ban hành kế 

hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh của khoa, phòng mình phụ trách, tham 

mưu cho Ban Chỉ đạo các hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch 

bệnh. 

- Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khuyến cáo để cán bộ, 

viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh bình tĩnh, không 

hoang mang về tình hình dịch bệnh. 

- Quán triệt lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động tại khoa, phòng 

mình phụ trách gương mẫu trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trong kỷ luật 

phát ngôn, việc chấp hành nghiêm các khuyến cáo, chỉ đạo của Bệnh viện.  

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

2. Các tổ giúp việc 

Xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch 

đã xây dựng của tổ mình. 

3. Phòng Kế hoach tổng hợp, tổ quản lý chất lượng 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viện tăng cường các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại bệnh viện. 

- Xây dựng Kế hoạch sàng lọc, cách ly bệnh nhân và duy trì hoạt động 

thường xuyên của bệnh viện khi có dịch. 
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- Tập huấn các phác đồ chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn của Bộ Y tế cho 

toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Duy trì kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo Quyết 

định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ Tiêu chí 

Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp”. Rà soát, kịp thời phát hiện các nguy cơ thiếu an toàn phòng chống dịch 

của Bệnh viện và khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại ngay sau khi đánh giá. 

4. Các khoa, phòng khác 

- Xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại khoa và duy trì hoạt động 

thường xuyên khi có dịch. 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị và các phương tiện cần thiết. 

- Tham gia tập huấn phác đồ cấp cứu, điều trị theo hướng dẫn, chỉ đạo của 

Bộ Y tế. 

- Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng chống lây nhiễm chéo. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh tại các khoa 

thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh, dịch bệnh do virus Corona mới. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ chỉ đạo của Sở Y tế và diễn biến 

thực tế của tình hình dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 bệnh viện sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung thường xuyên, kịp thời nội 

dung Kế hoạch này cho phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh cũng như trong 

quá trình triển khai công tác phòng chống dịch tại bệnh viện. 

Trên đây là Kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bệnh viện Y 

học cổ truyền Thái nguyên. Bệnh viện yêu cầu các khoa, phòng khẩn trương, 

nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Giám đốc Bệnh viện (để báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ (để chỉ đạo t/h); 

- Các khoa, phòng (để thực hiện); 

- Lưu VT, KHTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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