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KẾ HOẠCH
Đáp ứng với bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
trên địa bàn thị xã Ninh Hòa
Nhằm chủ động ứng phó khi có trường hợp bệnh xảy ra tại địa phương,
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa xây dựng kế hoạch đáp ứng với bệnh Viêm phổi
cấp do chủng mới của vi rút Corona với những nội dung sau:
I. TÌNH HÌNH BỆNH
1. Trên thế giới
Theo thông tin từ Bộ Y tế, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ
Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố
của Trung Quốc và 21 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc).
Tính đến 09 giờ 00 ngày 31/01/2020, số người mắc bệnh trên thế giới
là 9.814 trường hợp, 213 ca tử vong.

Ngày 31/1/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố
dịch virus nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.
2. Tại Việt Nam
Tính đến 09 giờ 00 ngày 31/01/2020, nước ta 05 trường hợp mắc; trong đó
02 công dân Trung Quốc (01 người đã khỏi); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ
Vũ Hán, Trung Quốc.
3. Tại Khánh Hòa
Tính đến ngày 29/01, tại Khánh Hòa có 33 trường hợp nghi ngờ được
chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để cách ly, tiến hành điều tra dịch tễ và lấy
mẫu xét nghiệm, trong đó có 15 du khách Trung Quốc. Kết quả xét nghiệm có 10
ca âm tính, 9 ca mắc cúm mùa, 2 ca dương tính với vi rút Corona chủng cũ thuộc
typ NL63 và OC43, các ca còn lại đang chờ kết quả.
Tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là thành phố Nha Trang có rất nhiều khách du lịch
đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có du khách từ Trung Quốc. Đồng
thời với 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 Khánh Hòa.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
chẩn đoán và điều trị bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona (nCoV).

- Quyết định 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
”Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh Viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona (nCoV).
- Quyết định 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành
Kế hoạch đáp ứng với bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.
- Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 27/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.
- Thông báo số 26/TB-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa
về kết luận của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc về triển khai công tác
phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
(nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Công văn số 191/SYT-NVY ngày 21/01/2020 của Sở Y tế Khánh Hòa về
tăng cường công tác phát hiện, cách ly, điều trị bệnh Viêm phổi cấp do chủng vi
rút Corona mới.
- Kế hoạch số 130/KH-KSBT, ngày 22/1/2020 của Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh Khánh Hòa về việc đáp ứng với bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới
của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020.
- Công văn số 219/SYT-NVY ngày 30/01/2020 của Sở Y tế Khánh Hòa về
việc phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng, chống bệnh dịch Viêm phổi cấp do
Corona virus mới.
- Công văn số 220/SYT-NVY ngày 30/01/2020 của Sở Y tế Khánh Hòa về
việc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh Viêm phổi cấp do Corona virus 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. Mục tiêu cụ thể (theo tình huống dịch bệnh)
a. Tình huống 1: Chƣa ghi nhận ca bệnh tại địa phƣơng
Phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ đến từ vùng có dịch để xử lý triệt để,
tránh lây lan ra cộng đồng.
b. Tình huống 2: Xuất hiện các ca bệnh xâm nhập vào địa phƣơng
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 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 HOẠT ĐỘNG CHÍNH
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Nguyên tắc: Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thị xã, Sở
Y tế; sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh và các bệnh viện tuyến tỉnh.
Trong giai đoạn hiện nay, khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh có thể
(theo hướng dẫn tại Quyết định 125/QĐ-BYT, ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế) thì
chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh hoặc Bệnh viện Lao và bệnh
phổi tỉnh để xác định, theo dõi điều trị. Đồng thời, chuẩn bị các tình huống xử lý
tại chỗ khi có chỉ đạo tiếp theo của Sở Y tế.
1. Tình huống 1: Chƣa ghi nhận ca bệnh tại địa phƣơng
a. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Phối hợp Phòng Y tế thị xã trình UBND thị xã ban hành kế hoạch phòng
chống dịch của thị xã để hướng dẫn tổ chức thực hiện.
- Kiện toàn, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
từ thị xã đến các xã, phường.
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống
dịch bệnh, giám sát, phát hiện xử lý ca bệnh.
- Tổ chức đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng thu
dung điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương.
- Thường xuyên báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn về Sở Y tế và
UBND thị xã để có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời.
b. Công tác truyền thông
- Tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện hướng dẫn giám sát và phòng
chống bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona cho cán bộ y tế toàn
đơn vị.
- Kịp thời cung cấp thông tin cho Đài truyền thanh thị xã và các xã, phường
về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã, các khyến cáo phòng, chống dịch bệnh
để người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp
phòng bệnh.
c. Công tác giám sát, dự phòng
- Tăng cường giám sát các trường hợp nghi nhiễm bệnh, đặc biệt ở các đối
tượng đi từ thành phố Vũ Hán và các quốc gia có bệnh nhân nhiễm bệnh.
- Nâng cao năng lực, đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các đơn vị trực
thuộc. Tăng cường giám sát các trường hợp bệnh nhân Viêm phổi nặng do vi rút
tại bệnh viện và Phòng khám ĐKKV Ninh Sim.
- Chuẩn bị sẵn sàng hóa chất, vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế cho tình
huống phải lấy mẫu xét nghiệm gửi lên tuyến trên để chẩn đoán xác định 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.

3

- Thiết lập, duy trì Đội đáp ứng nhanh đáp ứng với dịch bệnh theo hướng
dẫn tại Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế. Tổ chức
thường trực phòng chống dịch tại đơn vị.
- Kiện toàn các đội chống dịch cơ động, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương điều
tra, xử lý ổ dịch.
d. Công tác điều trị
- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, viên chức trong công tác
khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân.
- Xây dựng Quy trình phòng chống lây nhiễm 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 nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây
nhiễm chéo tại các đơn vị trực thuộc.
- Kiện toàn đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị trực thuộc.
- Các khoa phòng chủ động sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực điều trị, giường
bệnh để thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân.
- Cập nhật kịp thời và tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện nghiêm các
hướng dẫn kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mắc bệnh Viêm phổi cấp do
chủng mới của vi rút Corona.
e. Công tác hậu cần
Rà soát tình hình thuốc, vật tư, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác
chẩn đoán, điều trị; giám sát, xử lý ổ dịch, xây dựng kế hoạch sửa chữa, bổ sung
trang thiết bị và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Tình huống 2: Xuất hiện các ca bệnh xâm nhập vào địa phƣơng
a. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày, báo cáo kịp
thời với Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thị xã để chỉ đạo triển khai
các hoạt động phòng chống dịch.
- Thực hiện Quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.
- Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc triển khai các hoạt động tăng cường
phòng chống dịch bệnh tại địa phương.
- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các địa phương và đánh
giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các đơn vị y tế xã, phường.
b. Công tác giám sát, dự phòng
- Tăng cường giám sát các trường hợp bệnh, nghi nhiễm có yếu tố dịch tễ liên
quan; áp dụng việc báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời, cụ thể như sau:
+ Giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu gửi xét nghiệm tất cả các trường hợp
bệnh nghi ngờ.
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+ Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả những người có tiếp xúc
gần với ca bệnh trong vòng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. Cách ly những
trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm. Hướng dẫn chăm sóc tại
nhà của người bệnh và phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình.
+ Tiếp tục thực hiện giám sát tại các đơn vị trực thuộc và tại cộng đồng.
- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các đơn vị trực thuộc 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 mẫu bệnh phẩm các trường hợp Viêm đường hô
hấp cấp tính, Viêm phổi nặng tại Bệnh viện và Phòng khám ĐKKV Ninh Sim gửi
về Trung tâm KSBT tỉnh Khánh Hòa để xét nghiệm tác nhân gây bệnh.
- Tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.
- Tổ chức thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ.
- 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 dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.
c. Công tác điều trị
- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân; đội cấp cứu lưu
động sẵn sàng hỗ trợ Phòng khám ĐKKV Ninh Sim, các Trạm Y tế xã, phường.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia
khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm chéo.
- Thực hiện tiếp nhận bệnh nhân theo phân tuyến điều trị.
- Bố trí khu vực riêng để điều trị bệnh nhân. Khu vực cách ly được chia
thành 3 đơn nguyên: Bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định
và khu vực lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện.
- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, bệnh
nhân nặng, tử vong do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân.
- Cập nhật thông tin, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán và
điều trị, chăm sóc để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại đơn vị theo quy định.
d. Công tác truyền thông
- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp
phòng chống từ cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Website của Cục Y tế dự
phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại các cơ
sở khám bệnh và Trạm Y tế xã, phường.
- Tổ chức cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện
pháp phòng chống cho các đơn vị trực thuộc.
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- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Trung tâm.
e. Công tác hậu cần
- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục 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.
- Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh
ổ dịch, thường trực phòng chống dịch.
- 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.
3. Tình huống 3: Dịch lây lan trong cộng đồng
a. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham
mưu cho Sở Y tế, UBND thị xã các biện pháp phòng chống dịch để nhận được chỉ
đạo kịp thời.
- Đội cơ động phòng chống dịch của Trung tâm họp hàng ngày để thống
nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị y tế địa phương.
- Phối hợp với các Ban, ngành liên quan triển khai quyết liệt các hoạt động
phòng chống dịch theo yêu cầu của tuyến trên.
- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị y tế
địa phương.
- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các địa phương và đánh
giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương.
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 và áp dụng việc báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp
thời, cụ thể:
+ Ở các địa phương chưa ghi nhận ca bệnh: Giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu
xét nghiệm tất cả các trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa trường hợp bệnh.
+ Ở các ổ dịch đã được xác định: Giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét
nghiệm 3-5 trường hợp bệnh phát hiện đầu tiên.
+ Điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm những bệnh nhân viêm đường hô hấp
cấp tính nặng nhập viện.
Ở cả 03 tình huống trên, tất cả các trường hợp tử vong nghi do mắc nCoV
đều phải được điều tra, báo cáo và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.
- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan tại
cộng đồng.
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- Tổ chức 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.
- Tiếp tục triển khai giám sát dựa vào sự kiện để kịp thời xác minh, tổ chức
điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng.
- 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.
- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế; các đội chống
dịch cơ động hỗ trợ các địa phương 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, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng
dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.
c. Công tác điều trị
- Chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung điều trị bệnh nhân.
- Tập trung tối đa nguồn lực, chuyên môn kỹ thuật để điều trị bệnh nhân hạn
chế tối đa trường hợp biến chứng.
- Thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn,
phòng chống lây nhiễm chéo tại các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định, làm
thông thoáng buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho 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, phân loại bệnh nhân để điều trị tại
các đơn vị khám chữa bệnh; Đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp
cứu bệnh nhân khi có yêu cầu.
- Thường xuyên tổ chức cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác
chẩn đoán điều trị, chăm sóc để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù
hợp với đặc điểm của dịch bệnh.
d. Công tác truyền thông
- Cập nhật thông tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh và các biện pháp
phòng chống từ cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Website của Cục Y tế dự
phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh.
- Thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh tại địa phương
trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế và các phương tiện truyền thông đại chúng
tại địa phương để tuyên truyền phổ biến cho nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện.
- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các
biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo người dân tiếp xúc với trường hợp
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bệnh cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có
biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.
- Duy trì đường dây nóng trung tâm.
e. Công tác hậu cần
- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa
chất, phương 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.
V. CÁC GIẢI PHÁP CHUNG
1. Tổ chức, chỉ đạo
- Các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca nghi
ngờ có yếu tố dịch tễ liên quan trên địa bàn phụ trách.
- Tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng
chống cho người dân.
- Tổ chức các lớp tập huấn về giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh Viêm phổi
cấp do chủng mới của vi rút Corona cho các Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn.
- Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát
ca bệnh tại cộng đồng.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch:
giám sát, điều tra, xác minh dịch; phụ cấp chống dịch, trực dịch ...
2. Xây dựng kế hoạch tài chính
- Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, trước mắt sử dụng kinh phí đã được cấp
hàng năm cho công tác phòng, chống dịch.
- Căn cứ diễn biến tình hình dịch, tổng hợp nhu cầu, dự trù và xin cấp bổ
sung kinh phí.
3. Chuyên môn kỹ thuật
a. Các giải pháp giảm mắc
- Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đẩy
mạnh việc kiểm soát dịch bệnh tại các bệnh viện và cộng đồng.
- Thường xuyên cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch bệnh viêm
phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona; thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh, ca
nghi ngờ và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống thích hợp.
- Củng cố và duy trì hoạt động của đội cơ động chống dịch tại đơn 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 địa phương trước, trong và sau thời gian xảy ra dịch.
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- Dự trữ kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời triển khai các
biện pháp chống dịch.
- Tăng cường năng lực xét nghiệm:
+ Dự trữ sinh phẩm, thiết bị vận chuyển, bảo quản mẫu.
+ Tổ chức tập huấn các phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và
thông báo kết quả xét nghiệm.
b. Các giải pháp giảm tử vong
- Thực hiện đúng hướng dẫn chẩn đoán, phân loại, điều trị, chăm sóc,
chuyển tuyến theo quy định của từng giai đoạn dịch bệnh.
- Thành lập các đội cơ động chống dịch sẵn sàng hỗ trợ các địa phương
trong trường hợp có nhiều bệnh nhân.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ dự phòng, điều trị về giám sát, chẩn đoán và
điều trị bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.
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 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn 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.
4. Truyền thông, giáo dục sức khỏe
- Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp
phòng chống dịch cho người dân để người dân biết và chủ động áp dụng các biện
pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
- 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 Bộ, ban, ngành,
đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.
- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức
về các biện pháp phòng bệnh trên các kênh thông tin địa phương để người dân chủ
động phòng, chống, biết cách tự bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế đến
vùng có dịch.
- Phối hợp với Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã tuyên truyền các nội
dung theo yêu cầu của công tác phòng, chống bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới
của vi rút Corona.
5. Phối hợp liên ngành
- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan trong việc triển khai các
biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

9

- Huy động sự tham gia của các ban, ngành, 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 liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Viêm
phổi do chủng vi rút Corona mới.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Trung tâm Y tế thị xã
- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của thị xã xây
dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác phòng chống Viêm phổi cấp do chủng mới của
vi rút Corona trên địa bàn.
- Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh ở người của thị xã triển khai Chiến dịch truyền thông trên toàn địa bàn.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn phòng chống bệnh
Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại các đơn vị trên địa bàn.
2. Ban lãnh đạo Trung tâm
- Theo dõi diễn biến tình hình thực tế, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế và
UBND thị xã; kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc phòng chống và
điều trị bệnh.
- Đảm bảo số điện thoại đường dây nóng và lãnh đạo Trung tâm hoạt động
liên tục để đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý trong công tác
phòng chống dịch, cách ly, điều trị ca bệnh, cụ thể:
+ Số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm: 0965301515.
+ Số điện thoại BS. Trịnh Tiến Khoa -Giám đốc: 0905383928.
+ Số điện thoại BS. Trần Chí -P.Giám đốc: 0906442063.
+ Số điện thoại BS. Huỳnh Tấn Lộc -P.Giám đốc: 0905021320.
+ Số điện thoại BS. Lê Văn Hồng-Trưởng khoa CC-HSTC-CĐ: 0984130668
3. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ
- Chủ trì tập huấn cho các Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn hướng dẫn
giám sát, phác đồ cấp cứu, điều trị bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút
Corona.
- Củng cố mọi hoạt động của Đội cấp cứu ngoại viện, khu điều trị cách ly
sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra.
- Xây dựng Phương án tiếp nhận, chăm sóc, điều trị các trường hợp nghi
mắc và mắc nCoV tại đơn vị gửi Sở Y tế trước ngày 05/02/2020.
- Phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng tham gia
các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng dân cư khi có dịch xảy ra.
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- Phối hợp với Khoa Kiểm soát bệnh tật &HIV trong công tác thống kê
báo cáo.
4. Phòng Tổ chức-Hành chính
- Phối hợp với phòng Kế hoạch Nghiệp vụ tham mưu Ban Giám đốc ra quyết
định kiện toàn các tổ Cấp cứu, điều trị ngoại viện, hỗ trợ cho tuyến xã, phường khi
có yêu cầu.
- In ấn, phân phát và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc treo thông điệp,
khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh Corona tại vị trí dễ nhìn thấy.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác phòng chống dịch và xe
cấp cứu vận chuyển bệnh nhân, bệnh nhân tử vong do dịch bệnh.
- Thực hiện treo các biển báo tại khu vực cách ly:
+ Đối với khu vực điều trị, chăm sóc người bệnh nghi ngờ hoặc chắc chắn
nhiễm vi rút Corona mới phải ghi ”khu vực cách ly đặc biệt” bằng màu đỏ và
hướng dẫn chi tiết treo tại lối vào.
+ Đối với khu vực khám, phát hiện ban thực hiện bảng hướng dẫn chi tiết
bằng màu vàng và treo tại lối ra vào của các khoa.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, vật tư đảm
bảo cho hoạt động khám, điều trị bệnh nhân nghi mắc và mắc nCoV.
- Bố trí cơ sở vật chất, huy động nhân lực khi mở rộng khu vực điều trị.
- Truyền thông trên Loa phát thanh nội bộ các khuyến cáo của Bộ Y tế về
bệnh Viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới.
5. Phòng Tài chính-Kế toán
- Chuẩn bị cung ứng đầy đủ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Hướng dẫn chi, kiểm tra, giám sát thực hiện quyết toán đầy đủ, kịp thời
đúng quy định.
6. Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV
- Thực hiện giám sát, phát hiện trường hợp bệnh nghi mắc nCoV tại cộng
đồng theo phụ lục 1.
- Chủ động phối hợp với Đài truyền thanh- Truyền hình, xây dựng nội dung
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh để người dân chủ
động phòng, chống, biết cách tự bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế đến
vùng có dịch.
- Là bộ phận thường trực công tác phòng chống bệnh Viêm phổi cấp do
chủng mới của vi rút Corona của Trung tâm Y tế .
- Tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh, chủ động phòng chống dịch. Tổ
chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời và khống chế dịch.
- Thường trực theo dõi diễn biến tình hình dịch, đảm bảo chế độ thông tin,
báo cáo theo quy định.
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- Củng cố đội phòng chống dịch để triển khai các hoạt động phòng chống
dịch tại hộ gia đình và cộng đồng dân cư khi có yêu cầu.
- Phối hợp với Khoa KSNK xử lý môi trường tại khu vực cách ly; phương
tiện vận chuyển bệnh nhân.
7. Khoa Dƣợc-TTB-VTYT
- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu
sẵn sàng ứng phó khi có ca bệnh xuất hiện.
- Lập dự trù các y dụng cụ, thuốc, hoá chất đảm bảo cho công tác phòng
chống dịch trên địa bàn.
- Thực hiện quyết toán hóa chất, vật tư y dụng cụ theo quy định.
8. Khoa xét nghiệm-CĐHA
Thực hiện lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm theo đúng quy định
tại Phụ lục 1 của Quyết định 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế về việc
ban hành ”Hướng dẫn về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh
Viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)”.
Dự trù túi Nilon dày, chịu được nhiệt độ cao (≥1200C).
9. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
- Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây
nhiễm chéo tại các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định.
- Hướng dẫn cán bộ y tế thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ không để
xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.
- Xây dựng Quy trình phòng chống lây nhiễm và hướng dẫn sử dụng trang
phục phòng hộ, đảm bảo có đủ số lượng trang phục phòng hộ, dung dịch sát khuẩn
phục vụ công tác thu dung điều trị.
10. Các khoa lâm sàng và phòng khám ĐKKV Ninh Sim
- Khám, phát hiện sớm ca bệnh theo định nghĩa trường hợp bệnh tại Quyết
định 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành ”Hướng dẫn về
việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Viêm phổi cấp do chủng vi
rút Corona mới (nCoV)”.
- Triển khai khám, tư vấn, chỉ định nhập viện, thực hiện theo dõi, điều trị
theo đúng quy trình theo Phụ lục 2.
- Chủ động chuẩn bị phòng cách ly đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, giường bệnh
để thu dung, điều trị bệnh nhân.
- Tuân thủ các nguyên tắc chuyên môn, đảm bảo nhân lực xử trí tại chỗ và
tăng cường tuyến dưới khi có yêu cầu.
- Phối hợp với khoa KSBT&HIV trong công tác chẩn đoán và giám sát ca bệnh.
11. 27 Trạm Y tế xã, phƣờng
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- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo CSSKBĐ xã, phường tăng cường các hoạt
động phòng, chống bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại địa
phương.
- Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai các biện pháp phòng
chống dịch, cũng như các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn.
- Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời ca bệnh, không
để dịch bệnh lây lan.
- Phối hợp với Ban văn hóa xã, phường tổ chức truyền thanh tuyên truyền
phòng chống dịch bệnh thường xuyên, chú ý nội dung tuyên truyền.
- Chỉ đạo Y tế thôn bản, cộng tác viên y tế phối hợp với Trạm Y tế tổ chức
điều tra, giám sát phát hiện, xử lý ổ dịch; theo dõi, giám sát các trường hợp điều trị
tại nhà khi có dịch.
- Đảm bảo công tác thường trực, thông tin báo cáo và báo cáo tuyến trên
theo quy định báo cáo dịch.
Trên đây là kế hoạch phòng chống bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của
vi rút Corona; yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế KH (b/c-VBĐT);
- Trung tâm KSBT tỉnh (b/c-VBĐT);
- UBND thị xã (b/c-VBĐT);
- Phòng Y tế (p/hợp-VBĐT);
- Ban Giám đốc (VBĐT);
- Các đơn vị trực thuộc (VBĐT);
- Lưu: VT, KHNV

Trịnh Tiến Khoa

.

Trung tâm Y
tế thị xã
Ninh Hòa
Sở Y tế, Tỉnh
Khánh Hòa
31.01.2020
16:55:24
+07:00
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Phụ lục I
SƠ ĐỒ GIÁM SÁT, PHÁT HIỆN TRƢỜNG HỢP BỆNH NGHI MẮC nCoV
TẠI CỘNG ĐỒNG
(Kèm theo Kế hoạch số 87/KH-YTNH ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm
Y tế thị xã Ninh Hòa)

Trung tâm Y
tế thị xã
Ninh Hòa
Sở Y tế,
Tỉnh Khánh
Hòa
31.01.2020
16:55:37
+07:00

Khoa KSBT thực hiện giám sát
chủ động

Có biểu hiện
bệnh

Trường hợp bệnh nghi ngờ
(theo định nghĩa tại QĐ 181/QĐBYT)
- Thông báo cho bệnh nhân đến
CSYT để cách ly, XN, điều trị
- Tiếp tục theo dõi, nhận kết quả
xét nghiệm của bệnh nhân

Có biểu hiện bệnh

Kết quả xét
nghiệm âm tính

*CSYT: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới;
lưu tại đơn vị khi có chỉ đạo của Sở Y tế

Kết quả xét nghiệm dương tính

Tự theo dõi SK
trong 14 ngày

Trường hợp bệnh xác định
Lập danh sách QL theo dõi
SK người tiếp xúc gần trong
vòng 14 ngày

Thông báo cho những người
có tiếp xúc liên quan khác

không biểu
hiện bệnh

Không biểu hiện bệnh

LOẠI TRỪ

14

Phụ lục II
SƠ ĐỒ KHÁM, PHÁT HIỆN, THEO DÕI, ĐIỀU TRỊ TRƢỜNG HỢP
BỆNH NGHI MẮC VÀ MẮC nCoV
(Kèm theo Kế hoạch số 87/KH-YTNH ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm
Y tế thị xã Ninh Hòa)
Điều trị hỗ trợ
- Dùng thuốc giảm ho nếu
ho nhiều; nhỏ mũi bằng
thuốc thông thường
- Hạ sốt: nếu sốt >38,50C
bằng Paracetamol với liều
lượng 10-15 mg/kg ở trẻ
em; với người lớn không
quá 2g/ngày
- Điều chỉnh rối loạn nước,
điện giải
- Đảm bảo dinh dưỡng,
kiểm soát đường huyết
- Dùng kháng sinh phổ rộng
trong trường hợp bội nhiễm
phế quản phổi
- Điều trị bệnh nền (nếu có).

Mức độ nhẹ
0

0

- Nằm đầu cao 30 -45
Cung cấp ôxy: khi
SpO2≤92% hay
PaO2≤65mmHg hoặc khi có
khó thở:
+ Thở oxy qua gọng mũi: 1-5
lít/phút sao cho SpO2>92%.
+ Thở oxy qua mặt nạ đơn
giản: 6-12 lít/phút khi thở oxy
qua gọng mũi không hiệu quả
+Thở oxy qua mặt nạ có túi
dự trữ: khi mặt nạ đơn giản ko
hiệu quả

Trung tâm Y
tế thị xã Ninh
Hòa
Sở Y tế, Tỉnh
Khánh Hòa
31.01.2020
16:55:43
+07:00

Khoa khám bệnh và Khoa CCHSTC-CĐ thực hiện khám, phát
hiện
Trường hợp bệnh nghi ngờ
(theo định nghĩa tại QĐ 125/QĐ-BYT)

Đưa BN về khu vực cách ly để theo
dõi điều trị và lấy mẫu XN
Điều trị suy hô hấp

Mức độ trung bình
Mục tiêu: SpO2>92% với FiO2≤0,6
(có thể chấp nhận mức SpO2>85%
Phương pháp:
+ Thở CPAP hoặc thở oxy dòng cao
qua gọng mũi khi các biện pháp thở
oxy không hiệu quả. Ở trẻ em nên chỉ
định CPAP nagy khi thở oxy qua gọng
mũi.
+ Chỉ định BiPAP khi người bệnh có
suy hô hấp còn tỉnh, hợp tác tốt, ho
khạc tốt

Xuất viện
Khi có đủ các tiêu chuẩn:
- Hết sốt ít nhất 3 ngày
- Toàn trạng tốt: Mạch, HA,nhịp thở, các XN máu bình
thường; X-Q Phổi cải thiện
- Hướng dẫn NB tự theo dõi nhiệt độ 12h/lần, t=380C
ở hai lần đo liên tiếp và có các dấu hiệu khác

Mức độ nặng
- Hỗ trợ hô hấp: Chỉ định
thông khí nhân tạo xâm
nhập khi NB có suy hô hấp
nặng và không đáp ứng với
thông khí nhân tạo không
xâm nhập
- Ổn định huyết động
- Hỗ trợ chức năng thận
- Hỗ trợ chức năng của các
cơ quan khác (nếu cần)
-

Chuyển viện
- Nhân viên vận chuyển phải mang đầy đủ
phương tiện phòng hộ
- Làm sạch và khử khuẩn xe cứu thương sau
mỗi lần vận chuyển
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