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trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020 
 

I. TÌNH HÌNH B NH  

1. Tình hình dịch bệnh 

Tại Trung Quốc, theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trường hợp bệnh đầu 

tiên mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút mới corona khởi phát vào ngày 12/12/2019. 

Tính đến ngày 19/01/2020 đã ghi nhận 62 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong, 08 

trường hợp nặng, 02 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn, các bệnh nhân khác trong tình 

trạng ổn định. Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng về việc lây truyền từ người sang người 

và chưa ghi nhận trường hợp cán bộ y tế bị nhiễm bệnh.  

Tại một số quốc gia trong khu vực châu Á, đã ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh 

xâm nhập bao gồm: Thái Lan 02 trường hợp (cả hai trường hợp này đều là người cư trú 

tại thành phố Vũ Hán và đến Thái Lan du lịch), Nhật Bản 01 trường hợp (đây là người 

Nhật trở về từ thành phố Vũ Hán và có tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi cấp 

tại thành phố Vũ Hán).  

Tại Việt Nam, Qua hệ thống giám sát từ tháng 12/2019 đến ngày 19/01/2020, nước ta 

chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona.Ngày 

14/01/2020, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Đà Nẵng đã phát hiện hai trường 

hợp có sốt đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thông qua đo thân nhiệt từ 

xa. 

Tại  hánh H a, Qua hệ thống giám sát, tính đến 20/01/2020 đã điều tra, lấy m u 6 ca 

nghi ngờ.  hi nhận 01 ca dư ng tính với vi rút corona NL 63 tr n bệnh nhân   tuổi, đã tử 

vong tai huyện  am Lâm. Tuy nhi n chưa phát hiện ca bệnh (nCoV) 

2. Nhận định, dự báo nguy cơ phát sinh dịch tại tỉnh KhánhHòa 

 ăn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội và đặc điểm dịch tễ của bệnh, cho thấy 

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona hoàn toàn có thể xâm nhập vào tỉnh 

 hánh H a cũng như có khả năng bùng phát thành dịch tại cộng đồng nếu không chủ 

động triển khai các biện pháp phòng chống do: 

- Nguy c  bệnh có thể xâm nhập vào tỉnh  hánh H a, thông qua khách du lịch, người 

lao động về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trước, trong và sau thời 

điểm tết Nguy n đán  anh Tý năm 2020. 

- Hiện nay với điều kiện khí hậu mùa đông xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho tác nhân 

gây bệnh phát sinh và phát triển. 

- Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá 

nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh, phòng chống lây truyền tại cộng đồng. 
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  . CĂ  CỨ PHÁP LÝ  

- Quyết định số 181/QĐ-BYT, ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Hướng 

d n tạm thời giám sát và phòng chống bệnh vi m đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút  orona (n oV)”;  

- Quyết định số 125/QĐ-BYT, ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “ hẩn 

đoán và điều trị bệnh Viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (n oV)”;  

-  ông văn số 148/INP-PCBTN, ngày 18/01/2020 của Viện Pasteur Nha Trang về 

tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nCoV; 

- Công văn số 191/SYT-NVY, ngày 21/01/2020 của Sở Y tế về tăng cường công tác 

phát hiện, cách ly, điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới,  

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

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.  ục tiêu cụ thể 

a) Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại  h nh   a 

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona vào Việt Nam 

từ vùng có dịch.  

b) Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh x c định xâm nhập      h nh   a 

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. 

      IV. CÁC HOẠ  ĐỘNG CHÍNH  

     1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại  hánh   a 

     a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

     - Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, 

giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phư ng, đ n vị. 

     - Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh (B Đ P D). Duy trì 

hoạt động của B Đ P D các cấp. 

     - Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành. 

     - Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

     - Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng d n công tác giám sát, sẵn sàng thu dung,  

điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phư ng. 

      b) Công tác truyền thông 

      - Tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện hướng d n giám sát và phòng chống bệnh 
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viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona cho cán bộ y tế liên quan 

- Kịp thời cung cấp thông tin tr n các phư ng tiện thông tin đại chúng và mạng xã 

hội về tình hình dịch bệnh trên thế giới và nguy c  dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam và 

 hánh H a, 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. 

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại các cửa 

khẩu, c  sở điều trị và cộng đồng.  

- Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tới các đoàn du 

lịch, người lao động tới các vùng có dịch; cung cấp các tài liệu truyền thông tại các cửa 

khẩu quốc tế hướng d n những hành khách tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động 

liên hệ với các đ n vị y tế khi cần thiết.  

- Theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý, 

cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp. 

c) Công tác giám sát, dự phòng  

Giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh nghi ngờ đầu ti n, lấy 

m u xét nghiệm, chẩn đoán nhanh, khoanh vùng và xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để, không 

để lây lan. 

Phư ng thức giám sát trong tình huống này là điều tra dịch tễ, lấy m u xét nghiệm 

tất cả các trường hợp bệnh thuộc diện giám sát (theo định nghĩa trường hợp bệnh nghi 

ngờ).  iám sát tại cửa khẩu, c  sở điều trị và tại cộng đồng, trong đó chú trọng giám sát 

tại cửa khẩu thông qua đo thân nhiệt, quan sát thực tế và các biện pháp khác theo hướng 

d n của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý các trường hợp đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc 

(Trung Quốc).  

- Nâng cao năng lực, đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại các c  sở khám 

chữa bệnh, ở cộng đồng. Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút 

tại các c  sở khám bệnh, chữa bệnh.  

- Cập nhật liên tục thông tin về 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 c  để đề xuất các biện pháp ứng phó phù 

hợp. 

- Thiết lập, duy trì các đội đáp ứng nhanh (RRT) đáp ứng với dịch bệnh theo 

hướng d n tại Quyết định số 58 4/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế; tổ chức 

thường trực phòng, chống dịch tại các đ n vị y tế.  

- Thường xuyên duy trì và phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur Nha Trang và các 

c  sở điều trị tiến hành điều tra ca bệnh, lấy bệnh phẩm, gửi m u xét để có kết quả nhanh 

nhất.  

d) Công t c điều trị 

- Đảm bảo có sẵn quy trình phòng chống lây nhiễm tại các c  sở y tế và sử dụng 

trang phục phòng hộ, đảm bảo có đủ số lượng trang phục phòng hộ, dung dịch sát khuẩn, 

các trang thiết bị thiết yếu, thuốc cho cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch. 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp vi m phổi nặng, đặc biệt các trường 
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hợp có tiền sử đi đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) nhập viện hoặc c  

sở y tế.  

- Các c  sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng c  số thuốc, khu vực cách ly, 

giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. 

- Thiết lập c  sở cách ly ban đầu để tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ tại cửa 

khẩu, mạng lưới thu dung điều trị bệnh nhân. Thiết lập khu vực cách ly ri ng để khám và 

điều trị các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh không được để lây nhiễm trong bệnh viện. 

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

tại các c  sở khám bệnh, chữa bệnh.  

- Xây dựng phư ng án hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra hoặc trong 

trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường.  

- Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phư ng cấp cứu, điều trị 

bệnh nhân khi có yêu cầu.  

- Xây dựng hướng d n chẩn đoán, điều trị và ph ng lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp 

do chủng mới của vi rút corona; tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện. 

e) Công tác hậu cần 

Tất cả các đ n vị y tế tuyến tỉnh, huyện, xã sẽ tham gia phòng chống dịch và điều 

trị bệnh nhân cần rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phư ng tiện, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc 

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

xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, xây dựng kế hoạch bổ sung và trình các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt.  

2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập v o  hánh   a. 

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch 

bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phư ng, đ n vị. 

- Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu kịp 

thời với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi các cấp để chỉ đạo 

triển khai các hoạt động phòng chống dịch. 

- Thường xuy n báo cáo B Đ P D về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện 

các chỉ đạo, điều hành của B Đ P D. 

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng d n tại các địa phư ng và đánh giá 

việc triển khai công tác PCD của các địa phư ng. 

b) Công tác giám sát, dự phòng 

Phát hiện sớm các trường hợp bệnh có li n quan đến trường hợp bệnh xác định đã 

xâm nhập để cách ly, theo dõi, xử lý triệt để ổ dịch, tránh lây lan ra cộng đồng. Phư ng 

thức giám sát trong tình huống này cụ thể như sau: 

-  iám sát, điều tra dịch tễ, lấy m u xét nghiệm tất cả các trường hợp bệnh nghi 

ngờ. 
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-  iám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả những người có tiếp xúc gần với 

trường hợp bệnh trong v ng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. Cách ly những trường 

hợp mắc bệnh và nghi ngờ, lấy m u xét nghiệm. Hướng d n chăm sóc tại nhà của người 

bệnh và phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành vi n trong gia đình 

- Tiếp tục thực hiện giám sát tại cửa khẩu, c  sở điều trị và tại cộng đồng. 

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các c  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.- Tăng cường giám sát, lấy m u bệnh phẩm các trường hợp vi m đường 

hô hấp cấp tính, viêm phổi nặng tại các bệnh viện để xét nghiệm xác định tác nhân gây 

bệnh.  

- Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy c  và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp. 

- Tổ chức thường trực ph ng, chống dịch 24/24 giờ tại các đ n vị y tế; cử các đội đáp 

ứng nhanh hỗ trợ các địa phư ng xử lý ổ dịch. 

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn 

trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng d n, 

chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đ n vị, tổ chức li n quan để kịp thời chia sẻ thông 

tin, tham vấn về dịch tễ của bệnh, hoạt động giám sát, phư ng pháp phát hiện, chẩn đoán, 

biện pháp xử lý ổ dịch, dịch, điều trị bệnh nhân, cách ly và phòng, chống dịch bệnh phù 

hợp.  

c) Công t c điều trị 

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

vi n 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 

ti n được điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, hạn chế thấp nhất nguy c  tử vong.  

- Bố trí khu vực ri ng để điều trị bệnh nhân.  hu vực cách ly được chia thành ba 

đ n nguy n: bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ 

bệnh nhân trước khi xuất viện. 

- Thực hiện nghi m ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, ph ng chống lây nhiễm 

chéo tại các c  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. 

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đ n vị khám, chữa bệnh; 

triển khai các đội cấp cứu lưu động để kịp thời hỗ trợ và điều trị tại chỗ ở n i xảy ra dịch.  

- Thực hiện lấy m u bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân 

nặng, tử vong nghi do viêm phổi nặng chưa rõ nguy n nhân. 

- 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.  

-  huẩn bị phư ng án mở rộng c  sở điều trị, huy động nguồn lực bệnh viện, bổ 

sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.  
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- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các c  sở khám bệnh, 

chữa bệnh theo qui định. 

d) Công tác truyền thông 

-  ập nhật tình hình dịch bệnh, thông báo cho các c  quan báo chí địa phư ng. 

Tuy n truyền mạnh mẽ tr n các phư ng tiện truyền thông, các c  quan báo chí trong 

nước, thông tin với các tổ chức quốc tế để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã 

hội, giao lưu quốc tế, du lịch, không gây hoang mang trong nhân dân. 

- Thường xuyên cung cấp thông báo về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng chống, phối hợp tăng cường thời lượng đăng tải tr n các phư ng tiện thông tin đại 

chúng, mạng xã hội.  

- Tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất để cung cấp thông tin và định hướng đưa tin 

kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, tổ chức các tọa 

đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài và mời báo chí tham gia các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh. 

- Cập nhật, bổ sung các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, 

khuyến cáo ph ng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy c  và phổ biến trên 

các phư ng tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. 

- Đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, c  

sở điều trị và cộng đồng.  

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Sở Y tế, Trung tâm  iểm soát bệnh tật, 

các đ n vị y tế dự ph ng, các bệnh viện và các Trung tâm Y tế huyện tại địa bàn xảy ra 

dịch.  

- Thực hiện việc tư ng tác mạnh mẽ với người dân qua mạng xã hội, giao lưu trực 

tuyến để kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh. 

- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời các thông 

tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong 

cộng đồng.  

đ) Công tác hậu cần 

-  ăn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, 

phư ng tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng 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.  

- Tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phư ng tiện, kịp thời triển 

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

- 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.  

- Đề xuất các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải 

điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra.. 

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng 
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a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

- B Đ P D các cấp thường trực chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai các hoạt 

động phòng chống dịch bệnh tr n địa bàn. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đ n vị y tế địa 

phư ng. 

- Vận động sự trợ giúp của đ n vị và tổ chức li n quan cho các hoạt động ph ng 

chống dịch bệnh. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng d n tại các địa phư ng và đánh giá 

việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phư ng. 

- Thường xuy n đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch 

phù hợp với tình hình thực tế. 

b) Công tác giám sát, dự phòng 

Phát hiện sớm các trường hợp bệnh mắc mới trong cộng đồng, thiết lập khu vực 

hạn chế (vùng dịch), xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế tối đa khả năng dịch lan rộng trong 

cộng đồng. Phư ng thức giám sát trong tình huống này cụ thể như sau: 

- Ở các địa phư ng chưa ghi nhận trường hợp bệnh:  iám sát, điều tra dịch tễ, lấy 

m u xét nghiệm tất cả các trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa trường hợp bệnh.  

- Ở các ổ dịch đã được xác định:  iám sát, điều tra dịch tễ, lấy m u xét nghiệm 3-

5 trường hợp bệnh phát hiện đầu ti n. 

- Điều tra dịch tễ, lấy m u xét nghiệm những bệnh nhân vi m đường hô hấp cấp 

tính nặng nhập viện. 

Ở cả 3 tình huống, tất cả các trường hợp tử vong nghi do mắc n oV đều phải được 

điều tra, báo cáo và lấy m u bệnh phẩm để xét nghiệm. 

Tiếp tục duy trì việc giám sát tại c  sở điều trị và tại cộng đồng. 

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc 

giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.  

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên quan tại 

các c  sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.  

- Duy trì việc giám sát tại cửa khẩu để giảm nguy c  các trường hợp mắc bệnh 

nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Tiếp tục thực hiện việc khai báo y tế đối với hành khách nhập 

cảnh tại các cửa khẩu phù hợp với tình hình dịch và thông lệ quốc tế. 

- Đánh giá nguy c  thường xuy n để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và 

hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai giám sát viêm phổi nặng do vi rút; đẩy mạnh việc giám sát 

dựa vào sự kiện, kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý 

sớm các ổ dịch trong cộng đồng. 

- Thường trực ph ng, chống dịch 24/24 giờ tại các đ n vị y tế từ trung ư ng đến 

địa phư ng. Huy động tối đa lực lượng nhân vi n y tế tham gia chống dịch. 

- Tăng cường giám sát, xét nghiệm để xác định sự lưu hành, biến đổi, mức độ lây 

lan của dịch bệnh. 
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- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên 

môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng d n, chỉ đạo 

phù hợp với đặc điểm dịch bệnh. 

c) Công t c điều trị  

- Thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, triển khai bệnh viện vệ tinh để điều trị bệnh 

nhân theo quy định nhằm giảm tải các bệnh viện tuyến cuối. Dự kiến Trung tâm Y tế 

Cam Lâm, Trung tâm Y tế Diên Khánh hoặc thành lập các khu vực điều trị cách ly dã 

chiến tại một số Trạm Y tế gần khu vực vùng dịch/ổ dịch. 

- Các bệnh viện chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh 

nhân; sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết. 

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư …) cho các đ n 

vị điều trị bệnh nhân. Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động nhân lực tập trung cho địa 

phư ng có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

- Thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng 

chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện theo quy định; làm thông thoáng buồng bệnh để 

giảm nồng độ vi rút. Tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để điều trị bệnh 

nhân để hạn chế tối đa trường hợp tử vong.  

- 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. 

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đ n vị khám, chữa bệnh; 

các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phư ng cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có 

yêu cầu. 

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

trị, chăm sóc để kịp thời điều chỉnh các hướng d n chẩn đoán điều trị phù hợp với đặc 

điểm dịch bệnh. 

d) Công tác truyền thông 

- Hàng ngày cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng 

chống tr n các phư ng tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.  

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

khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy c  và phổ biến trên các 

phư ng tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. 

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Sở Y tế, Trung tâm  iểm soát bệnh tật, 

các đ n vị y tế dự ph ng, các bệnh viện và các Trung tâm Y tế huyện tại địa bàn xảy ra 

dịch.  

- Thường xuyên tổ chức gặp mặt báo chí để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác 

về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống. 

-  huyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng 

d n sử dụng ph ng hộ cá nhân. 

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hướng d n người dân tại vùng ổ dịch về các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh.  huyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong v ng 14 

ngày và hàng ngày đo nhiệt độ c  thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay c  sở y tế 
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để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. 

- Li n tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử 

lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong 

cộng đồng. 

đ) Công tác hậu cần 

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đ n vị chống dịch các tuyến, tiếp tục bố trí 

ngân sách đáp ứng cho công tác ph ng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài tại 

 hánh H a.  ăn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, 

phư ng tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

- 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.  

- Hỗ trợ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư chuy n dụng, trang bị bảo hộ phục vụ 

công tác ph ng chống dịch cho các địa phư ng. 

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phư ng tiện để đề nghị cấp bổ sung 

máy móc, thuốc, vật tư, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch.  

- Triển khai phư ng án huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật 

tư…) cho các đ n vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến, khu vực cách ly dã chiến, 

huy động các nguồn dự trữ cho công tác ph ng chống dịch. Huy động các phư ng tiện 

vận chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh. 

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và 

trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến. 

- Phân bổ kinh phí thực hiện công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh: chỉnh 

sửa bổ sung thông điệp và tài liệu truyền thông, tổ chức các hoạt động truyền thông khẩn 

cấp tr n các phư ng tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và truyền thông trực tiếp tại 

cộng đồng, hoạt động của đường dây nóng, quản lý tin đồn. 

- Tiếp nhận viện trợ của các Tổ chức quốc tế, tuyến tr n hỗ trợ kịp thời thuốc, 

trang bị ph ng hộ và các thuốc vật tư hóa chất phục vụ ph ng chống dịch. 

- Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải 

điều trị, cách ly khi mắc bệnh. 

V. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1.  ổ chức, chỉ đạo 

- UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp tỉnh chỉ đạo các hoạt động 

phòng chống dịch. Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc thực hiện công tác phòng 

chống dịch bệnh tại địa phư ng. 

- Tổ chức thực hiện công tác truyền thông nguy c  ph ng chống dịch bệnh tại địa 

phư ng. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đ n vị y tế tr n địa bàn 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.  
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- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng d n các Trung tâm Y tế và phối hợp với các 

đ n vị thuộc hệ điều trị thực hiện giám sát các trường hợp bệnh tr n địa bàn phụ trách, 

thực hiện lấy m u xét nghiệm và báo cáo, gửi m u về Viện Pasteur Nha Trang. 

- Tổ chức các lớp tập huấn về giám sát, phát hiện, báo cáo các trường hợp bệnh, 

các biện pháp phòng chống dịch, công tác thu dung, điều trị, cấp cứu, chăm sóc bệnh 

nhân và phòng ngừa lây nhiễm cho các đ n vị y tế. 

- Trung tâm  iểm dịch Y tế quốc tế cần kiểm dịch chặt chẽ khách nhập cảnh từ 

các vùng đang có dịch, không để bệnh dịch xâm nhập.  

- Phối kết hợp chặt chẽ với c  quan, đ n vị liên quan trong công tác giám sát 

trường hợp bệnh tại cộng đồng. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch (phụ 

cấp chống dịch, trực dịch ...). 

2. Chuyên môn kỹ thuật 

a) Các giải pháp giảm mắc 

- Tăng cường năng lực giám sát, điều tra, lấy m u bệnh phẩm nhanh, tổ chức cách 

ly, xử trí ban đầu, thu dung, điều trị kịp thời đúng quy định các trường hợp viêm phổi 

cấp, các trường hợp mắc bệnh.  

- Nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đẩy mạnh 

việc kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu, hệ thống giám sát cúm trọng điểm quốc gia, 

giám sát viêm phổi nặng, giám sát dựa vào sự kiện tại các bệnh viện và cộng đồng. 

- Thường xuyên cập nhật hướng d n giám sát, phòng chống dịch viêm phổi cấp do 

chủng mới của vi rút corona; thực hiện điều tra dịch tễ trường hợp bệnh, điều tra người 

tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống thích hợp. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng hộ cá nhân cho các cán bộ y tế trong 

việc khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân để tránh lây nhiễm từ các bệnh nhân.  

- Củng cố và duy trì hoạt động của đội c  động chống dịch tại đ n vị y tế các 

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

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc sẵn sàng phòng chống dịch bệnh tại 

các địa phư ng 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 địa phư ng 

triển khai các biện pháp chống dịch. 

- Tổ chức tập huấn các phư ng pháp lấy m u, bảo quản, vận chuyển và thông báo 

kết quả xét nghiệm sớm cho các tuyến.  

b) Các giải pháp giảm tử vong 

- Thiết lập mạng lưới các bệnh viện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân vi m 

phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; có kế hoạch mở rộng các c  sở thu dung điều 

trị bệnh nhân theo từng tình huống dịch để tránh hiện tượng quá tải.  

- Thực hiện nghi m ngặt việc phân luồng khám bệnh, cách ly điều trị, thực hiện 

triệt để công tác chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo tại các bệnh viện. 

- Xây dựng, rà soát, cập nhật hướng d n chẩn đoán, điều trị bệnh vi m phổi cấp do 

chủng mới của vi rút corona. 
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- Xây dựng c  số dự trữ về trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất, phư ng tiện bảo 

hộ ...  

- Hướng d n, kiểm tra, giám sát các bệnh viện trong công tác chuẩn bị ph ng 

chống dịch. 

- Các c  sở khám, chữa bệnh:  

+  huẩn bị sẵn khu vực tiếp nhận bệnh nhân vi m phổi cấp do chủng mới của vi 

rút corona, đảm bảo đầy đủ, trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu bệnh nhân nặng.  

+ Thành lập các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các địa phư ng trong trường 

hợp có nhiều bệnh nhân. 

+  hỉ đạo chuy n môn, hướng d n và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới. 

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến điều trị các trường hợp rất nặng; 

bệnh viện tuyến tỉnh điều trị các trường hợp nặng, bệnh viện huyện điều trị các trường 

hợp thông thường, hạn chế chuyển viện tránh lây lan. 

- Tập huấn cho cán bộ điều trị và điều dưỡng tại các bệnh viện về chẩn đoán và 

điều trị các trường hợp viêm phổi nặng và sử dụng các trang thiết bị hồi sức cấp cứu, 

phòng tránh lây nhiễm trong bệnh viện.  

- Trang bị bổ sung phư ng tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục 

tiêu giảm tử vong. 

c) Công tác thông tin báo cáo  

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư 

số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế Hướng d n chế độ thông tin báo cáo 

và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và thực hiện đúng quy định về phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí. 

3.  ruyền thông, giáo dục sức khỏe 

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

hình dịch bệnh và các biện pháp ph ng 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.  

- Tuy n truyền đến các đối tượng có nguy c  lây nhiễm từ khách nhập cảnh, người 

nước ngoài vào  hánh H a cũng như tới những người  hánh H a đi du lịch tới vùng có 

dịch. 

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

ngành y tế về trình độ, phư ng tiện, nhân lực. Huy động các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các 

tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác truyền thông ph ng, chống dịch bệnh.  

- Thông báo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày của các nước đang có dịch 

tr n các phư ng tiện thông tin đại chúng trung ư ng và địa phư ng, các trang tin điện tử, 

mạng xã hội.  

- Tăng cường sự phối hợp giữa các c  quan thông tấn, báo chí với ngành y tế để 

triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện phối hợp các c  

quan liên quan trong việc quản lý tin đồn li n quan đến tình hình dịch bệnh để xử lý kịp 
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thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng 

chống. 

- Triển khai các nội dung truyền thông nguy c  theo yêu cầu của công tác phòng, 

chống dịch bệnh.  

4. Phối hợp liên ng nh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa Sở Y tế, Trung tâm  iểm soát bệnh, Trung tâm  iểm 

dịch Y tế Quốc tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, các bệnh viện Đa khoa tr n toàn tỉnh, Trung 

tâm Y tế các, huyện, thị, thành phố và ngành li n quan trong việc triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.  

Trung tâm  iểm dịch Y tế Quốc tế phối hợp với các đ n vị liên quan tại Cảng 

hàng không quốc tế Cam Ranh trong công tác cách ly các ca bệnh nghi ngờ; cung cấp tên 

Công ty lữ hành có li n quan đến ca bệnh nghi ngờ cho Bệnh viện bệnh nhiệt đới, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật để phối hợp với Sở Du lịch và các c  quan li n quan trong công 

tác theo dõi, giám sát, l y m u xét nghiệm và cách ly điều trị. 

Đối với tình huống li n quan đến khách du lịch, các đ n vị cần phối hợp với Sở 

Du lịch qua số điện thoại đường dây nóng (bấm gọi *2258), cung cấp thông tin bệnh 

nhân và Công ty lữ hành cho Sở Du lịch biết để phối hợp trong việc phiên dịch, cách ly, 

điều trị, tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

-  ác Sở Y tế, Trung tâm  iểm soát bệnh tật, các ngành chỉ đạo các đ n vị thuộc 

lĩnh vực quản lý chủ động xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch đặc biệt có kế hoạch 

duy trì các hoạt động thiết yếu trong trường hợp dịch bùng phát rộng.  

- Huy động sự tham gia của các ban, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội (phụ nữ, 

thanh niên, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ) trong việc vận động nhân dân triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Thành lập các đoàn li n ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các 

địa phư ng. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HI N 

a) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Tham mưu xây dựng và cập nhật kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp 

do chủng mới của vi rút corona của tỉnh. 

- Giám sát chặt chẽ tình hình mắc dịch bệnh đến tận thôn, ấp, xã, phường, hộ gia 

đình. Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch theo quy định. 

- Tăng cường phối hợp giám sát dựa vào sự kiện (EBS), giám sát các trường hợp 

viêm phổi nặng do vi rút (SVP). Duy trì giám sát trọng điểm bệnh hội chứng cúm (ILI) 

tại các điểm giám sát trọng điểm quốc gia tại địa phư ng. 

- Củng cố các đội chống dịch c  động, hỗ trợ các địa phư ng khi cần thiết. 

- Triển khai hoạt động điều tra và xử lý triệt để ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

- Tuyên truyền, hướng d n nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh, 

dịch bệnh. 



 13 

- Phối hợp với các địa phư ng triển khai các hoạt động truyền thông đến các khu 

vực có nguy c , đối tượng có nguy c .  

 - Xây dựng và phổ biến các thông điệp truyền thông, tài liệu truyền thông phù hợp 

với các địa phư ng. 

 - Tổ chức tập huấn cho các cán bộ truyền thông về năng lực truyền thông, giáo dục 

sức khỏe.  

b) Đề nghị Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế. 

-  iám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh vào  hánh H a. Đặc biệt khi phát 

hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, cần được khám cách ly và áp dụng kịp 

thời các biện pháp ph ng chống nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh.  

- Tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý đối với các phư ng tiện vận tải, hàng hóa 

nhập cảnh, nhập khẩu vào Việt Nam. 

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu trong việc kiểm tra, 

giám sát người, phư ng tiện vận tải và hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu qua các cửa khẩu. 

c) Đề nghị Bệnh viện  ệnh  hiệt đ i  đa  h a t  ến tỉnh  

- Tổ chức khu vực cách ly bệnh nhân theo đúng hướng d n của Bộ Y tế tại Quyết 

định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020. Trong đó, có Phư ng án cụ thể cách ly, điều trị 

cho đối tượng khách du lịch là người nước ngoài và các đối tượng khác, phòng ngừa cho 

người bệnh và khách đến thăm, ph ng ngừa cho nhân viên y tế, xử lý dụng cụ, đồ vải, đồ 

dùng sinh hoạt cho bệnh nhân, xử lý vệ sinh môi trường bệnh viện theo quy định.  

- Phối hợp với đ n vị lữ hành nhằm bảo đảm phiên dịch viên tiếng nước ngoài 

phục vụ phiên dịch trong quá trình khám, chữa bệnh cho người bệnh. 

- Bảo đảm trang bị bảo hộ cho bệnh nhân, người nhà trực tiếp chăm sóc người 

bệnh và nhân viên y tế. 

- Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật điều trị cho các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tr n địa 

bàn tỉnh khi có yêu cầu. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, 

Viện Pasteur Nha Trang trong công tác cách ly, điều trị, điều tra, giám sát, lấy m u, gửi 

m u xét nghiệm. 

- Phối hợp với các bệnh viện tuyến cuối thiết lập bệnh viện vệ tinh khi cần thiết; 

thực hiện nghiêm việc phân luồng, phân tuyến điều trị bệnh nhân. 

- Tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện xây dựng kế hoạch tổ chức thu 

dung, cấp cứu và điều trị dịch bệnh, duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có 

dịch.   

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế cấp huyện, Bệnh viện cấp huyện chuẩn bị đầy đủ 

thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phư ng tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, 

cấp cứu và điều trị bệnh nhân. 

- Tập huấn phác đồ cấp cứu, điều trị, hướng d n các c  sở điều trị thực hiện. 
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- Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi cần 

thiết, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch của các c  sở khám chữa bệnh trong 

phạm vi địa phư ng. 

- Chủ động thông báo cho các đ n vị y tế dự phòng trong công tác thông tin, báo 

cáo trường hợp bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. 

d) Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

 Trung tâm Y tế cấp huyện:  

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp huyện tăng cường các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa phư ng. 

- Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh tại thôn, xã, phường, hộ 

gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời. Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch theo 

quy định. 

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

- Tuyên truyền, hướng d n nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh. 

Bệnh viện cấp huyện  

- Thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo 

và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế.  

- Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân và duy trì hoạt động 

thường xuyên của bệnh viện khi có dịch.  

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phư ng tiện cần 

thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân dịch bệnh. 

- Tập huấn phác đồ chẩn đoán và điều trị, hướng d n các trạm y tế xã và phòng 

khám` tư nhân tr n địa bàn. 

- Chủ động thông báo cho các đ n vị y tế dự phòng trong công tác thông tin, báo 

cáo trường hợp bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. 

Trạm y tế xã  phường, thị trấn 

- Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời không để dịch lây 

lan. 

- Tổ chức cấp cứu ban đầu và điều trị bệnh nhân khi mắc bệnh. Theo dõi, giám sát 

các trường hợp điều trị tại nhà. 

- Thành lập đội chống dịch gồm các cán bộ y tế, đoàn thanh ni n, phụ nữ và các tổ 

chức, đoàn thể tr n địa bàn để triển khai các biện pháp phòng, chống tại các hộ gia đình. 

Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp 

với diễn biến của tình hình dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng chống dịch 

trên thực tế. 
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e) Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và các đ n vị li n quan tham mưu cho 

UBND cùng cấp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi 

rút Corona mới tr n địa bàn quản lý 

VII.      P     ỰC HI N 

Sử dụng từ nguồn kinh phí Phòng chống bệnh truyền nhiễm (Kinh phí Địa 

phư ng) đã được cấp năm 2020. Tùy theo tình hình dịch trên thực tế và nguồn lực khác 

từ các địa phư ng, Trung tâm  iểm soát bệnh tật sẽ tổng hợp nhu cầu kinh phí trình các 

cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt cấp bổ sung.  

 Tr n đây là  ế họach đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

corona tr n địa bàn tỉnh  hánh H a năm 2020. Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều 

chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch cũng như quá 

trình triển khai công tác phòng chống dịch trên thực tế../. 

 ơi nhận:                  Đ C 
- Cục YTDP (VBĐT, báo cáo);         

- Viện Pasteur NT (VBĐT, báo cáo);  

- Sở Y tế (VBĐT, báo cáo);  

- Trung tâm Kiểm dịch YTQT (VBĐT);  

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (VBĐT) ;  

- Các bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh;  

- TTYT các huyện, TX, TP (VBĐT); 

- PYT các huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Lãnh đạo  SBT (VBĐT);    `                          Huỳnh Văn Dõng  

- Lưu: VT, PCBTN.                    

               

 

 

 

 

 

 


		2020-01-22T16:28:11+0700
	Việt Nam
	Huỳnh Văn Dõng<hvdong.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-01-22T16:29:29+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




