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CORONA GAY RA Hoa Lu; ngày tháng 01 nãm 2020 
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KE HOACH 
Phông, chông d1ch bnh viêm throng ho hp cap 

do chüng mO'i cüa vi rut Corona gay ra trên da bàn huyn ba Lu' 

Ti Vit Nam, theo thông báo cüa Bô Y tê den ngày 31/01/2020 dã phát hin 
05 trung hçip có duang tInh vài vi rut Corona. Hin ti 05 nguii nay dang duoc 
diêu trj và cách ly theo quy djnh, tuy nhiên 05 nguäi nay dà di chuyên qua nhiêu 
tinh thành cüa nuâc ta nhu Ha Ni, Nha Trang, Long An, Vinh Phüc. . .bang nhiêu 
phucing tin giao thông cong cong bâi vy nguy cci dch bnh xârn nhip, lay lan vào 
tinh Ninh Birth nói chung và huyn Hoa Lu nói riéng là rAt lan. 

Thrc hin Ké hoich so 223/KH — SYT ngày 22 tháng 01 näm 2020 cüa Sâ Y t 
Ninh BInh ye phông, chông djch bnh viêm pMi cAp do chông vi nit mâi thuc ho 
Coronavirus; Cong van so 59/UBND-VP6 ngày 24/01/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Ninh BInh ye vic tang c1.rrng cong tác phông chông djch bnh viêm duO'ng ho hap cAp 
do chông mi cUa vi rt:it Corona gay ra; Cong van so 61/UBND-VP6 ngày 29/01/2020 
cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh Binh v vic triên khai thrc hin phOng chng dch 
bnh viêm duang hO hAp cap do chUng mOi cüa vi nit Corona gay ra. D chü dông 
trong cong tác phOng, chông djch bnh viêm phôi cap do chüng vi r11t mâi thuc h9 
Coronavirus gay ra., Ban Chi do Phông, chông djch bnh viêm du&ng ho hAp cAp do 
chüng mâi cUa vi rut Corona gay ra huyn Hoa Lu (sau dày gi tAt là Ban Chi do) xay 
drng k hoch phông, chông djch bnh viêm phOi cap do chãng vi rut mâi thuôc ho 
Corona virus huyn Hoa Lu nhu sau: 

I. TiNH HiNH BINH D!CH 
Vi rut Corona (CoV) là hc vi ri1t Co th gay bnh t1r cam lnh thông thu&ng 

dn bnh ntng, de d9a tInh mng cUa nguai bnh nhu: Hi chtrng ho hAp cAp tInh 
ntng (SARS-CoV) närn 2002 và Hi chrng viêm dung ho hap vüng Trung Dông 
(Mers-CoV) näm 2012. Tr tháng 12 nãrn 2019, mt chUng vi rut Corona mOi 
(nCoV) gay viêm phi dà dugc xác djnh ti ti thành phô Vu Han, tinh Ho Bäc, 
Trung Quôc. 

Nguäi nhim nCoV Co CáC triu chrng cap tInh: ho, sot, khó thâ, có th din 
biên den viêm phôi nng, suy hO hap cAp tiên trin và tcr vong, dc bit nhüng 
nguai CO bnh man tInh, suy giãm min djch. Hin chua có thuc diu tn dc hiêu và 
chua có vAc xin phOng bnh. 

1. TInh hInh dich bênh: 



TInh djch beth  nay dang gia tang nhanh ti Trung Quc, S6 ca bnh tInh dn 
th&i dim hin nay (3 1/01/2020) là 11.948 tru1ng hqp, dA có 259 trueing hçp tCr vong 
vi bnh viêm phoi cp do chüng virus mài. Trong do mt so nuâc giáp vâi Vit Nam 
nhu Thai Lan dA phát hin 19 tru&ng hçip mac; các nuâc khác nhu Nht Bàn phát 
hin 17 trtthng hçip, Han Quôc phát hin 11 tnrng hçip nhim. Theo dánh giá cüa B 
Y t, hin nay bnh djch viêm ph6i cap do Corona virut mâi Co din bin phrc tap, 
lay lan mt cách nhanh chóng. 

2. Nhn djnh, dir báo: 
Can cir vào tInh hInh và dc diem djch t cüa bnh, nguy cc djch bnh lay 

truyn vào Ninh BInh và vào huyn Hoa Lu là hoàn toàn Co th do: 
- Nguy co bnh có the xâm thp vào nuàc ta thông qua khách du ljch, ngu&i 

lao dng ye tir vüng Co djch bnh. 
- Mt s6 nrnrc trong khu vrc cia ghi nhn các truông h9p viêm ph6i cp do 

nCoV xâm nhp. 
- Thai dim sau têt Nguyen dan và müa L hi gia tang di li giUa các khu 

virc, các qu6c gia và các tinh thành trên Ca nuàc. 
- Hin nay vôi diêu kin khI hu müa dông xuân lnh am rat thun lçii cho các 

tác nhân gay bnh truyn nhim phát sinh và phát trin. 
- Các bin pháp phOng bnh hin nay chü yu dra vào v sinh môi tnr&ng, v 

sinh cá than, ngän ngra xâm nhp tru&ng hgp bnh và lay truy&n ti cong dông. 
II. MI)C TIEU 
1. Myc tiêu chung: 
Phát hin sam các tru&ng hçip viêm phôi cap do ching mài vi tht corona, xr l' 

kjp th&i không d djch lay tan, hn ch dn mt'rc thp nht t l m&c và tr vong. 
2. Myc tiêu cy th theo tlnh hu6ng dlch: 
2.1. Tin/i hung 1: C'hwa gill n/,ln tru'ông /ip bnh 
Phát hin sam twang hqp viêm ph6i cp do chCing mâi vi rut Corona v Hoa 

Liz tir vüng có djch. 
2.2. TIn/i lzuông 2: Xuât hi2n các trw?rng hip bnh xâm n/z?Ip 
Khoanh vüng, xir 1 kjp thri, trit dê 6 djch nh&m hn ch th.p nht vic lay 

lan ra cong  d6ng. 
2.3. link huông 3: Djclz bnh lay lan n/ian/i trong cong dng 
IMp urng nhanh, khoanh vüng, xir l' kjp thai, trit d các 6 djch nh&m hn ch 

thAp nhât vic lan rng trong cong d6ng, hn ch t6i cia s6 mc và tr vong. 
in. CAC HOAT DONG CH!NH 
1. TInh hu6ng 1: Chu'a ghi nIin trirô'ng hçp bnh: 
1.1 Côizg tác chi dçw, kié,,z ira: 

- Chi do triên khai các hot dng tang cizOng truyn thông phOng ch6ng dlch 
bnh, giám sat, phát hin, xi l 6 djch trong toàn huyn. 

- Duy tn hot dng cüa Ban chi do phàng ch6ng djch bnh các cap. 
- Thành 1p Ban Chi do các cap phOng, ch6ng dch bnh viêm dux&ng ho hp 

cap do chüng mài cua vi rut Corona gay ra 



- Báo cáo kjp thai v tInh hlnh dich bnh và t chirc thirc hin các chi do, diu 
hành cüa UBND huyn. 

- Xây dirng k hoich phông chông djch binh trInh các cap có thârn quyên phê 
duyt. - 

- T chtrc các doàn kim tra, chi dao, huâng dn cong tác giám sat, san sang thu 
dung, diu trj, xi:r l djch ti các dja phung. 

1.2. C'ông tác truyên thông: 
- Kjp thai cung cap thông tin trén các phung tin thông tin di chüng dé ngtthi 

dan không hoang mang lo Lang và phôi hcip thirc hin tt các bin pháp phông bnh. 
- Xây dirng các thông dip truyn thông, khuyên cáo phông chông djch ti các 

ccx sâ diu tr và cong dng. 
- Truyên tái các thông dip, khuyên cáo phOng chông djch bnh tài các doàn du 

ljch, nguai lao dng tâi các vüng có djch; cung cp các tài lieu truyên thông huâng 
dn nhQng hành khách tlr theo dôi tInh tring süc khóe và chü dng lien h vOi các 
dcxn vi y t khi cn thik 

- Thirc hin vic tucmg tác vâi ngrai dan qua mng xa hi, giao liru trirc tuyên 
d truyn tãi các thông dip phông chông djch bnh. 

1.3. Cong tác giárn sat, drpI:ông: 
- Nâng cao nãng lrc, day mnh giám sat dira vào sçr kin ti các ccx so khám 

chUa bnh, 0 cong dng. Tang cuOng giám sat các truOng hgp viêm phi nng do vi 
rut (SVP) ti các ccx sO khám bnh, chra bnh. 

- Kjp thai näm bAt, cp nht lien tiic thông tin ye tinh hInh djch bnh va các 
bin pháp phông chông djch. 

- ThirOng xuyên to chirc dánh giá nguy ccx dê dê xuât các bin pháp Crng phó 
phü hcp. 

- Thit lip, duy trI các di dáp Ong nhanh dáp Ong vOi dch bnh theo huOng 
dn tai  Quyêt djnh sO 5894/QD-BYT ngày 19/12/2019 cüa Bô Y th; t chtrc th.r&ng 
trirc phông, chông djch t?i  các don vj y té. 

- Dam bão có sn quy trInh phông chông lay nhim ti các ccx sO y té Va sir diing 
trang phçic phông h, dam báo có dü s h.rng trang phyc phông h, dung djch sat 
khuAn, các trang thiêt bj thit yêu, thuc cho can b y t tham gia giám sat, phông 
chOng djch. 

- To chCrc phun hóa chAt khCr khuAn tui các truOng h9c, ccx quan xi nghip, khu 
diem du ljch và ncxi tp trung dông ngi.rOi trên dja bàn huyn. 

1.4. Cong tdc dh#u trj: 
- Phát hin sOrn và thirc hiii giám sat chtt chë các truang hgp viêm phi n.ng, 

dc bit các truOng hçip có tiên sCr di den tir ving có djch bnh luu hành. 
- Các ccx sO khám, chüa bnh chuAn bj sn sang ccx s thuc, khu v11c cách Ly, 

giuOng bnh; sn sang tt chOc t& vic thu dung, cách ly, diu trl bnh nhân. 
- - Thiêt 1p khu virc each ly riêng dé khám và diu trl các trtrOng hqp nghi ngO 

nhiêm viém phOi cap do nCoV không ducic dê lay nhim trong bnh vin. 



- Thrc hin nghiêm cong tác kim soát nhim khun, phông chng lay nhim 
chéo ti các cci sO khám bênh, chtra bênh. 

- Xây drng phucing an h trçY tuyên dithi khi CO djch bnh xay ra hoc trong 
truOng hçp djch bnh din biên phrc tp khó krOng. 

- Kin toàn các di cp cru kru dng, sn sang h trçY dja phucmg cap cru, diêu 
trj bnh nhân khi có yêu cu. 

- Cp nht, ph bin, tp hun cho can b y tê Va triên khai thuc hin hithng 
dn chân doán, diêu trj viêm phôi cap do nCoV theo Quyêt djnh so 125/QD-BYT 
ngày 16/0 1/2020 cüa B truOng Bô Y té. 

1.5. Côiig tác /z(Iu can: 
Rà soát, chuân bj trang thit bj, phuang tin, hóa chat, thuôc diêu tn, thuôc 

kháng vi rcit, vt tu sn sang phc vii cong tác giám sat, xir I' djch, thu dung, cap 
cru, xét nghim, diêu trj bnh nhân khi xuât hin truOng hcip bnh, xây dirng kê 
hoich b sung và trInh các cp CO thm quyên phê duyt. 

2. TInh huông 2: Xuãt hin các truô'ng hqp bnh xãm nhp 
2.1. C'ông tdc c/il dçio, kiêrn tra: 
- Chi do triên khai các hoot dng tang cuOng truyên thông phOng chông djch 

bnh, giárn sat, phát hin, xCr l' ô djch ti các dja phuang, dan vi. 
- KIch hot Di Dáp 1rng nhanh ti các dan v. Theo dOi sat din bin tinh hInh, 

dánh giá tInh hInh hang ngày, tham muu kjp thai vâi Ban chi dto phOng chng djch 
bnh 0 nguOi huyn Hoa Lu dé chi do triên khai các hott dng phOng chng djch. 

- Thirc hin quy ché nguOi phát ngôn ye tinh hInh djch bnh theo quy djnh. 
- To chCrc các doàn kim tra chi dio, huOng dn t1i các dja phuang vâ dánh giá 

vic triên khai cong tác phOng chng djch cüa các dja phirang. 
2.2. C'ôizg tác giám sat, dii' p/lang: 
- Tang cuOng giám sat các truOng hqp viêm phi cp cO yu t djch t lien 

quan, tang cuOng giám sat, xét nghim d phát hin sOrn các truOng hp mc bnh, 
triên khai các bin pháp khoanh ving, xCr 1 tnit d djch khi xuAt hin truOng hap 
bnh dAu tiên, không dê Ian rng. 

- Giám sat, theo dOi tInh trng scrc khóe cãa nhQng ngu0i có tiêp xiic g.n vOi 
nguYi bnh trong yang 14 ngày kê ttr khi tiCp xUc Ian cuôi; each ly nhüng tru&ng 
hçp mac bnh vã nghi ngä, lay mu xét nghirn. HuOng dn cho vic chäm sOc tai 
nhà cOa ngu0i bnh và phOng ng1ra lay nhim giia các thành viên trong gia dInh. 

- Day mmnh giám sat dxa vào sçr kin t?i  các ca sO khám bênh, ch&a bênh 
và cong dông, to chirc diêu tra phát hin 0 djch, khoanh v1ng, xO I trit d khOng d 
büng phát djch trong cong dng. 

- Tang cuOng giám sat, lay mu bnh phm các truOng hçip viêm duOng ho hAp 
cap tInh nng tai  các bnh vin dê xét nghim xác djnh tãc nhân gay bnh. 

- Hang tuân to chirc dánh giá nguy ca và dà xuAt các bin pháp can thip phiz hgp. 
- TO chirc thuOng trirc phOng, chông djch 24/24 gi0 ti các dan vj y t; cO các 

di dáp Ong nhanh ho trçi các dja phuang xCr l' ô dch. 



- Thuäng xuyên cp nht, dánh giá rut kinh nghim và cp nht các tài 1iu 
chuyên mon trong cOng tác giám sat, chân doán, x1r 1 ô djch dê kjp thai diêu chinh 
các hithng dan, chi do ph hçip v&i dc dim djch bnh. 

2.3. Cong tác diêu trj: 
- Triên khai thu dung, each ly, diéu trj, quãn 1' trwing hcip bnh, dam bão an 

toàn cho nhân viên y tê, ngui nhà và cong dng theo quy djnh. 
- Thirc hin tip nhn bnh nhân theo phân tuyn diu trj, nhttng bnh nhân du 

tiên duçic diu trj ti các bnh vin tuyn cuôi, hn ché thp nhAt nguy ca ti:r vong. 
- B trI khu vrc riêng dê diêu trj bnh nhân. Khu virc each ly ducic chia thành 

ba dan nguyen: bnh nhãn nghi ngä, bnh nhân dâ dugc chn doán xác dinh và khu 
kru giü bnh nhân trl.râc khi xuât vin. 

- Thirc hin nghiêm ngt vic kiêm soát nhim khuân, phông cMng lay nhim 
chéo tai các ca si khám bênh, chcka bnh theo quy dnh. Thrc hin dy dü các bin 
pháp phông h cho các can b y té trtrc tiêp tham gia khárn, diêu til,  chãm soc bênh 
nhân, không d xãy ra hin tung lay nhirn sang can b y 

- T chtrc thung trrc cap ciru, thu dung, diêu tn tai các dan vi khám, chcra 
bnh; triên khai các di cap cCru kru dng dé kjp thi h trçx và diu tn tai ch y noi 
xáy ra djch. 

- Thirc hin lay mu bnh phâm các trlI&ng hçip nghi ng mac bnh, bnh nhân 
ntng, tcr vong nghi do viêm phôi cap do nCoV. 

- Thu&ng xuyên cp nht, dãnh giá rut kinh nghim trong cong tác chân doán 
diu trj, kim thão tr vong (nu co), cp nht phác do chn doán, cách ly, diu tn 
bnh nhân và phOng lay nhim phti hqp vOi dtc dim djch bênh. 

- Chuãn b phixo'ng an rn rng ca si diêu tn, huy dng ngun 1irc bnh vin, b 
sung kê hoich thu dung diêu trj dê kjp thai rng phó khi djch bnh büng phát Ian rng. 

- Báo cáo kp thai các truäng hgp mac bnh, tl:r vong ti các co sO khám bnh, 
ch1ta bnh theo quy djnh. 

2.4. Cong tdc truyên thông: 
- Cp nht tInh hInh djch bnh, thông báo cho các ca quan thông tan báo chi, 

cong dông. Tuyên truyn mnh me trên các phuang tin truyn thOng, các ca quan 
báo chI dé thông ãnh hrOng den hot dng kinh té, x hi, du Ich, không gay hoang 
mang trong nhãn dan. 

- Tht.r&ng xuyên cung cap thông tin ye tinh hInh dch bnh và các bin pháp 
phông chng trên các phuang tin thông tin di chüng. 

- Tang cuang th&i luçng phát song ye các bin pháp phông chng djch trên các 
phuang tin thông tin dii chung. ThuOng xuyen däng tái thông báo cCia nguOi phát 
ngOn Bô Y te tnên các phuang tin thông tin dti chüng ye tInh hInh djch và các bin 
pháp phông chOng. 

- Cp nht, bô sung các thông dip truyn thông, các tài 1iu truyn thông, 
khuyn cáo phông chông djch cho phti hçip vOi các di tung nguy ca và ph bin 
trên eác pht.rang tin thông tin di chüng. 



- Dy mtnh vic truyn thông, khuyn cáo phông chông djch ti các co sâ diéu 
trj và cong dng. 

- Duy trI hott dng dwmg day nóng cüa Trung tam y tê Y té ti dja bàn xãy ra djch. 
- Thrc hin vic tucing tác mnh me vâi ngui dan qua mng xa hi, giao kru 

tryc tuyn d kjp thai truyên tãi các thông dip phOng chng djch bnh. 
- To chüc h9p báo dnh kS'  hoc dt xuât dé cung cap thông tin và dlnh  huâng 

di.ra tin kjp thai và chInh xác v tmnh hInh djch, djch bnh. 
- Phi hcip kiêm soát các tin don ti cong dông ye tInh hInh dich, ngãn chn kjp 

thai các thông tin phóng di v tInh hInh djch gay hoang mang trong cong dông. 
2.5. Cong tác lzu can: 
- Can cr vào dir báo tInh hInh djch tiêp tic bô sung kinh phi, vat tu, hóa chat, 

phuang tiên, kjp thai triên khai các bin pháp phOng, chng djch dé phOng djch bang 
phát trên din rng. 

- Darn bào kinh phi cho viêc cap ciru, diêu trj nguai bnh, thirc hin chInh sách 
cho các can b thirc hin cong tác diu tra, xác minh djch, thu'ong tnrc phOng 
chng djch và can b thirc hin thu dung, diêu tn, chäm sOc bnh nhân. 

- Tiêp t1c chun bj sn sang kinh phi, v.t t'.r, hóa cht, phuang tin, kjp th&i triên 
khai các bin pháp phOng, ch6ng trong truang hcip djch bang phát trên din rng. 

- Xây drng kê hoch du trtr, bô sung thu&, vt tir, trang thiêt bj phc vii cong 
tác phOng chông djch trong truang hçp djch Ian rông, kéo dài. 

- Trin khai phuang an giái quyêt các thu t11c, to chrc tiêp nhn vin trçi v& 
thuôc men, vt tu, hóa cht, trang thiêt bj tr tuyên Trung uang. 

- Ap ding các chInh sách min giãm chi phi cho các truang hçip bat buc phái 
diêu tn, each ly khi djch bnh xãy ra. 

3. TInh huông 3: Djch bnh lay Ian nhanh trong cng dông: 
3.1. Cong tac clii dçw, klein Ira: 
- Tang cuang hot dng Ban Chi do phOng chng djch bnh các cap va Di 

phán trng nhanh ti các dan vi, t chirc thuang trirc 24h. 
- Báo cáo din biên tInh hInh djch bnh hang ngày, tham miru vâi Ban Chi do 

phOng ch6ng djch bnh a ngu&i huyn Hoa Lu ye các bin pháp phOng chng djch 
d nhn duqc chi dto kjp thai. 

- Ban hành các van bàn chi do trin khai các hot dng ti các dan vj y tê dja 
phuang. 

- To chüc các doàn kirn tra giám sat, hung dn ti các dja phi.rong và dánh giá 
vic triên khai cong tác phOng chng djch cQa các dja phuang. 

- Thi.r&ng xuyên dánh giá hiu qua các bin pháp dáp Crng d diu chinh k 
hotch phü hcip vói tInh hInh thirc t. 

3.2. Cong tác gidrn sat, drplzèng: 
- Triên khai các bin pháp khoanh vüng, xir I' trit dê dlch  mOi. Thirc hiên 

vic giárn sat truang h9p bnh, dieu tra và theo dOi chit chë các truäng hp tip xCic. 
- Tang cir&ng giám sat các chum ca bnh viêm phM có yu t djch t lien quan 

ti các ca sâ khám bnh, chCa bnh và cong dng. 



- Dánh giá nguy c thung xuyên d triên khai các bin pháp dáp Crng phz hgp 
và hiu qua. 

- Tip tiic triên khai giám sat viêm phôi nng do vi rit; day manh  vic giám sat 
dira vào sr kin, kp th?ii xác minh, to chirc diêu tra phát hin ô djch, khoanh vUng, 
xir 1 sam các djch trong cong dng. 

- Thung trrc phàng, chông djch 24/24 giä tti các dGn vj y té ti.'r huyn den xä. 
Huy dng tôi da lçrc !ucng nhân viên y t tham gia chng djch. 

- Tang ctthng giám sat, xét nghim dé xác djnh sir kru hành, biên dôi, mirc d 
lay lan cüa dlch  bnh. 

- Thuang xuyên cp nht, dánh giá rut kinh nghim vã cp nht các tài lieu 
chuyên mon trong cOng tác giám sat, xir l' ô djch dê kjp thai diêu chinh các huóng 
dan, chi do phCi hcip vOi dc diem djch bnh. 

3.3. Cong tác a'ku trj: 
- Thirc hin quyt lit vic phân tuyên dê diêu trj bnh nhán theo quy djnh nhãm 

giãm tái các bnh vin tuyên cuôi. 
- Các ca sO diu trj chU dng triên khai kê hoch ma rng vic thu dung, diu trj 

bnh nhân; sn sang thit 1p các ca s& diu trj d chiên khi cn thit. 
- Huy dng nguôn nhân krc, vt lirc (trang thiêt bj, thuôc, vat tu ...) cho các dan 

vi diêu tr bnh nhãn. H trq chuyên mon k5' thuât, diêu dng nhãn hrc tp trung cho 
dja phuang CO tInh hmnh djch bnh din biên phüc tp. 

- Thrc hin nghiêm ngit vic to chirc cách ly, kiêm soát nhim khutn, phOng 
chng lay nhim chéo ti các bnh vin theo quy djnh; lam thông thoáng bung bnh 
dé giãrn nông d vi rut. Tp trung tôi da nguôn hrc vá chuyén mon k thut dê diu 
trj bnh nhân d hn ch t6i da tru&ng hçip tCr vong. 

- Thirc hin dÀy du các bin pháp phOng h cho các can b y tê tr1rc tiêp tham 
gia khám, diu tn, chäm soc bnh nhân, khOng d xãy ra hin ti.rçlng lay nhim sang 
cánbyt. 

- To chüc thuäng tryc cap ccru, thu dung, diêu tn ti các dan vi khám, chra 
bnh; các di cap c1ru kru dng, sn sang h trq dja phuang cAp ciru, diu trj bênh 
nhân khi có yêu câu. 

- Thuang xuyên cp nht các huâng dn chAn doán diu trj, dánh giá rut kinh 
nghim trong cong tác chân doán diu tn, chäni sOc bênh nhân mAc viém phi cAp do 
nCoV. 

3.4. C'Oizg ide truyên thông: 
- Hang ngày cung cap thông tin ye tinh hInh djch bnh và các bin pháp phOng 

chOng trén dài truyên thanh các cAp. 
- Thuang xuyên cp nht các thông tin, sCra di các thông dip truyn thông, 

khuyên cáo phOng chông djch phü hçxp vai các di tirçing nguy cci và ph bin trên 
cãc phuang tin thông tin di chCing. 

- Khuyn cáo htn ch tp trung dông nguäi, tiép xüc vai nguai mac bnh; 
llLrcYng dn sCr dung phOng h cá nhân. 



- T6 chCrc tuyén truyn tivc tip huâng dn nguài dan ti vüng 6 djch v cac 
bin pháp phông ch6ng. 

- Khuyn cáo ngu&i tiêp xüc cách ly tai  nhà trong vông 14 ngày Va hang ngày 
do nhit d ca th. Nu có biu hin mc bnh thI den ngay Ca so y tê de duçxc khárn, 
tu v.n, diu trj kjp thi. 

3.5. Cong Mc /zu can: 
- Phân b6 kinh phI kjp thai cho các dan vj chông djch các tuyên, tiêp tilc bô trI 

ngân sách dáp Crng cho cong tác phOng ch6ng djch khAn cp và djch Co the kéo dài 
ti huyn Hoa Lu. Can ccr vào dir báo tInh hInh djch tiêp t1c bô sung kinh phI, 4t ti.r, 
hóa chit, phuang tin, kjp th&i trin khai các bin pháp phOng, chông djch. 

- Thrc hin chInh sách cho các can b thrc hin cong tác diêu tra, xac minh ô 
djch, thuang trrc phOng ch6ng djch và can b thrc hin thu dung, diêu trj, chäm soc 
bnh nhân. 

- H trçl kjp thOi thuôc, hóa chat, vt tu chuyên dung, trang bi bão h dáp üng 
nhu cAu cUa các dja phuorng. 

- T6ng hçip thu cAu kinh phi, 4t tu, hóa chat, phuang tin tr các don vj trinh 
SO Y t& Trung tam tuyn Tinh cp b6 sung may moe, thuôc, 4t tu, hóa chat dáp 1rng 
kjp thai cong tác phOng, ch6ng djch. * 

- Trin khai phuong an huy dng nguôn nhân lirc, vt 1irc (trang thiêt bj, thuôc, 
vat tu...) cho các don vj diêu tn, to chCre các bnh vin dä chin, huy dng cac ngun 
dir tru cho cong tác phOng ch6ng djch. Huy dng các phuong tin 4n chuyn, cp 
c,.ru nguOi mc d thu dung, each ly, diu tn nguOi bnh. 

- Rà soát, xác djnh rö danh mic, so lucing thuôc, sinh phâm, 4t tu hóa chit và 
trang thit bj yté thiêt yêu dé duy trI djch vii ytê thiêt yêu 0 các tuyên. 

- Ap diing các chinh sách min giàm chi phi cho các truOng hqp bt buc phãi 
diu trj, cách ly khi mac bênh. 

IV. CAC GIAI PHAP 
1. T6 chfrc, chi d,o: 
- Tang cu&ng vai trO cüa Ban chi dao  cüa huyn chi dao  các hoat dng phOng 

ch6ng djch theo huOng d.n cüa Ban chi do phOng, ch6ng djch bnh nguy him và 
mOi n6i cüa B Y tê. To chüc kim tra, chi do giám sat vic thc hin cong tác 
phOng ch6ng djch bênji ti dja phuong. 

- Các don vj y te trên dja bàn tAng cu&ng giám sat, phát hin sOm ; sn sang thu 
dung, diu trj bnh nhân; tAng cuOng tuyên truyn v tInh hInh djch bnh va các bin 
pháp phOng ch6ng cho nguOi dan. 

- Trung tam Y tam Hoa Lu có trách nhim chi do các Tram Y th các xA, thj 
trân và ph6i hcip vOi các don vj thuc h diu trj thrc hin giám sat các truOng hçip 
bnh viêm ph6i cap do nCoV trén dja bàn, thirc hin 1y mu xët nghim va báo cáo, 
gCri mu ye Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh. 

- To chCrc các lOp tp huân ye giám sat, phát hin, báo cáo các tru'ô'ng hop bênh 
viem du&ng ho hp cap do nCoV cho các xA, thj trân trong dja bàn. 



- Phi két hçp cht chë vi Ca quan, dan vj lien quan trong cong tác giám sat 
truông hqp bnh tti cong dng. 

- Thirc hin dy dü các chê d chInh sách cho can b tharn gia chông dlch  viêm 
phôi do nCoV: ph cap chông djch, trirc djch 

2. Xây dung kê hoch, dãu tir tài chInh: 
- Thrc hin phirang chârn 4 ti ch& trirOc m&t sCr diing kinh phi dã dirgc cp 

hang näm cho cong tác phOng, chông djch; can cir din biên tInh hInh djch, tng hap 
nhu cAu và xin cap b sung. 

- Tng hap nhu câu kinh phi bô sung cüa các dan vj giám sat, diu trj, truyn 
thông trong tinh trInh UBND huyn phê duyt. 

3. Chuyên mon k thuIt: 
3.1. Cdc giái p/zap giáni in/ic: 
- Tang ci.r&ng nãng lirc giám sat, phát hin các trir&ng hap viêrn phi cAp, phát hiên 

scm các trir&ng hap m&c bnh dé có bin pháp cách ly, thu dung, diêu trj kip thai. 
- NAm chAc thông tin tInh hInh djch bnh trên the giai và trong nirOc, day mnh 

viêc giárn sat viern phi nng, giárn sat dra vào sir kiin ti các bnh vin và cong dông. 
- Thithng xuyên ctp nhtt huàng dn giárn sat, phông chng djch viêm phôi cAp 

do nCoV; thirc hin diu tra djch t tru&ng hqp bnh, diu tra ngiräi tip xüc và 
ngun lay truyn dê có k hoch, bin pháp phông, chông thIch hap. 

- Thixc hin nghiêrn tilc các bin pháp phông h ca nhãn cho các can b y th trong 
viêc khárn, diu tn, chärn sOc bnh nhân d tránh lay nhim n1 các bnh nhân. 

- Cüng c và duy tn hott dng cQa di ca dng chông djch ti dan vj y th cac 
tuyEn. To chrc trirc chng djch 24/24 gia trong thai gian có djch. 

- Thành Ip các doàn cOng tác kiêm tra vic sn sang phóng chOng djch bnh tai 
các dja phtrang truOc, trong và sau thai gian xãy ra djch. 

- Dr trcr kinh phi, hóa chAt, thuc, trang thiêt bi y tê kp thai cho các dja phuang 
triên khai các bin phap chông dlch. 

- Tang cirang nãng 1irc xét nghim: 
+ COng c nãng lirc lay mu, vn chuyên mu xét nghim xác dlnh  viêm phi 

cAp do nCoV. 
+ TO chCrc tp huân các phuang pháp lay mu, bão quãn, vn chuyn Va thông 

báo kt qua xét nghim cho các tuyn. 
3.2. Các giáip/záp giám 1á vong: 
- Thiêt 1p rnng krài các bnh vin sn sang thu dung, diu trj bnh nhãn viêm 

phi cAp do nCoV; Co ké hoch ma rng cac ca sâ thu dung diu trj bnh nhân theo 
tang tInh hung djch d tránh hin tirgng qua tái. 

- Thrc hin nghiem ngt vic phân luông khám bnh, cách ly diu trj, thrc hiên 
trit d cong tác chông nhim khuAn, lay nhim chéo ti các ca sâ diu tn. 

- Rà soát, cp nht và b sung huàng dn chân doan, diu trj bnh viêm phi 
cAp do nCoV. 

- Xây dçrng ca s d%r trtt ye trang thiêt bj, thu&, vt tu, hoa chAt, phuang tin 
báo ho 



- Huàng dan, kim tra, giárn sat các Ca sâ diêu trl trong cong tác chun bj 
phông chng dlch. 

-Chidaocáccasâkhám,chrabnh: 
+ Chun bj sn khu virc tiép nhn bnh nhân viêm phôi cap do ncoV khi có djch 

xây ra, dam bão dy dü, trang thiêt bj, vt tu, thuôc cap thu bnh nhân nng. 
+ Thành 1p các di cp thu km dng sn sang h trg các dja phtrcing trong 

tnring hçp có nhiu bnh nhân. 
+ Chi do chuyên môn, hi.róng dn và h trcl các bnh vin tuyen duOi. 
- Tang cu&lg nang !irc cho Ca sâ diêu trj các tuyn, chuyên tuyên tinh dê diêu 

trj các trung hp rat nng; bnh vin tuyên tinh diu trj các trung hp nng, bnh 
vin huyn diêu trj các trithng hp thông thuang, hn chê chuyên vin tránh lay lan. 

- Tp huân cho can b diêu trj và diêu dixOng ti các bnh vin v chAn doán va 
diu trj các trumg hqp viêm phi cap do nCoV Va sr diing các trang thiêt bj hi src 
cAp thu, phông tránh lay nhirn trong bnh vin. 

- Trang b b sung phuang tin chAn doán, diêu trj, cap thu bnh nhân dê dtt 
rniic tiêu giárn tCr vong. 

4. Truyên thông, giáo dic süc khöe: 
- Thträng xuyên cung cap thông tin ye tInh hInh dlch  bnh và các bin pháp 

phOng chng djch cho ngu&i dan dê nguai dan không hoang mang Va chü dng áp 
ding các bin pháp bão v bàn than, gia dInh và cong dông. 

- Tuyên truyên den các dôi tugng nguy Co lay nhim ttir khách nhp cãnh, ngui 
nuâc ngoài vào dja bàn huyn Hoa Lu cüng nhu tâi nhrng ngt.räi tr Hoa Lu di du 
ljch tai vng có djch. 

- Nâng cao khã nãng dáp rng cüa h thông can b tuyên truyn trong va ngoài 
ngành y tê ye trmnh do, pht.ro'ng tin, nhân 1irc. Huy dng các b, ban, ngành, doàn the 
tham gia cong tác tuyên truyn phOng, chông djch. 

- Thông báo din biên, tInh hInh djch bnh hang ngày cüa các nuac dang có 
djch trén các phuang tin thông tin di chüng. 

- Tang cuang cong tác truyn thông, giáo diic src khOe, ph bin kin thrc v 
các bin pháp phOng bnh trên các kênh thông tin d nguai dan chCi dng phông, 
chông, biêt cách tir bão v, tang cuang v sinh cá nhân, hn ch dn vüng CO dich. 

- Trung tam Y té Hoa Lu triên khai các ni dung truyên thông theo yêu câu cCia 
cong tác phOng, chông djch bnh. 

5. Phôi hQp lien ngành: 
- Phôi hçxp chat chë vai các phOng, ban, ngành lien quan trong vic trin khai 

các bin pháp phOng chOng dch pht hgp vai chüc nâng, nhim vy cüa các phOng, 
Ban, ngành, doàn th lien quan. 

- Huy dng sir tham gia cüa cãc ban, to chrc chInh trj, chInh trj - xä hôi (HOi 
Phçi ntt, Doàn thanh niên, Hi Nông dan, l-Ii Chtr thp dO ...) trong vic vn dông 
nhân dan trin k.hai các bin pháp phOng, chông djch bnh. 

- Thành Ip các doàn lien ngành kiêm tra cong tác phOng, chng dich bnh tai 
các dja phuang. 



IV. TO CH1C THVC HIEN 
1. Trung tam Y t huyn: 
- Là dan vj chju trách nhim chInh trong triên khai thirc hin các bin pháp 

phông chng djch bnh cüa ngành. 
- Tham mixu UBND huyn chi do: tang cuing các hot dng phông, chông 

djch beth  viêm ph& cAp do nCoV ti các cap a dja phuang; tang cuang hot dng 
cüa Ban chi dao  phông chng djch, thông nhât các bin pháp phông cMng djch bnh 
theo chi do ci1a Ban chi do phông, chng djch bnh nguy him và mâi nôi cUa B 
Yt... 

- Tham muu 1p k hoch phông chông djch viêrn phôi cap do nCoV cüa huyn 
khi bnh có nguy ca xâm nhp vào huyn. 

- Xây drng và cp nht k hoach phông, chông bnh, djch viêm phôi cap do 
nCoV cüa dan vj. 

- Giám sat chat ch tInh hInh mac djch bnh den tn thôn, xA, thj trân, h gia dInh. 
Trin khai hot dng diu tra và xCr I trit d ô djch theo quy djnh cüa B Y tê. 

- Cüng cô các di dáp Crng nhanh, h trçl các dja phuang khi cAn thik 
- Tuyên truyn, huàng dAn nhân dan thirc hin các bin pháp phông, chông 

bnh, djch viêm phi cAp do nCoV; phM hqp vâi các dja phuang trin khai các hot 
dng truyn thông dn các khu vrc có nguy Ca, dôi tuqng có nguy ca; Xây dmg và 
pM bin các thông dip truy&n thông, tài 1iu truyên thông phü hqp vài các dja 
phuang. 

- T chCrc tp huAn cho các can b lam cong tác giám sat và truyn thông v 
phOng cMng djch bnh do nCoV. 

- Chi dao  t chrc phun hóa chat khcr khuân tai  các truYng hQc, các cci quan, xi 
nghip, các khu dim du ljch, nai tp trung dông nguai trên dja bàn. 

- PMi kêt hçip chat ch vâi ca quan, dan vj lien quan trong cOng tác giám sat 
trumg hçxp bnh tai  cong dng. 

- Tuyên truyn, huâng dAn nhân dan thrc hin các bin pháp phông, cIing 
dich bnh. 

- Kim tra dánh giá hiu qua cong tác phông, chông djch bnh cüa các don vi 
trong huyn. 

- Thuäng xuyên tng hçip, báo cáo kjp thai din bin tInh hinh (Itch ye a Y tê 
theo quy dinh. 

- Thirc hin nghiêm vic each ly, kiêm soát nhim khuân, phông lay nhim 
chéo và thuc hin các bin pháp phông h cho can b y t. 

- Phôi hcrp väi các bnh vin tuyn cu6i thi& 1p bnh vin v tinh khi cn 
thiêt; thtrc hin nghiêm vic phân lung, phân tuyn diu trj bnh than. 

- Xây drng kê hoach t chüc thu dung, cAp cru và diu trj djch bnh, duy trl 
hoat dng thithng xuyên cüa bnh vin khi có djch. 

- Chi dao  các Tram Y t xA, thj trAn dir trU dAy dü thue, trang thit bj hôi sirc 
cap ctru và các phixang tin cAn thit d sn sang tip nhn, cAp cru và diu trj bnh 
nhân. 



- T chrc ph biên, tp huâri cho can b y tê ye Hng dn chtn doán, diêu trj 
viêm phi cp do nCoV theo Quyêt djnh so 125/QD-BYT ngàyl6/O1/2020 cCia Bô 
tru&ng Bô Y té 

- Chi dto tuyn và h trçi tuyn duói ye mt chuyên môn, nhân hrc, vt kic khi 
cAn thit, kim tra giám sat cong tác phông, chông djch cUa các Co sâ khám chüa 
bnh trong phm vi dja phucng. 

- Thirc hiii kiêrn soãt nhirn khuân trorig diêu trj, phông, chông lay nhiêrn 
chéo trong Trung tam. 

- Chü dng thông báo cho các don vj y té trong cong tác thông tin, báo cáo 
trung hcp bnh truyên nhim dAy dü, chInh xác, kjp thai theo quy dlnh. 

2. Pliông Tãi chinh — Kê hotch: 
- Khi dich xáy ra, phi hgp vOi Trung tam Y tê thâm djnh kinh phi, trInh 

UBND huyn quyêt djnh b sung kinh phi cho Trung tarn tê thirc hiên. 

- Khi có quyt djnh b sung kinh phi cQa UBND huyn, kjp thai cAp kinh phi 
d Trung tam Y t thirc hin, hu&ng dAn các don vi quãn l', sir diing va quyt toán 
kinh phi theo quy djnh. 

3. Trung tam Van hóa — The thao vã truyên thanh huyn: 
- Phôi hgp vai Trung tam Y té tang cu&ng cong tác tuyên truyên ye phông, 

chông djch bnh viêm phôi cap do chüng vi ri'it mâi thuc h9 Coronavirus, thông tin 
kjp thai, chInh xác ye tInh hInh djch bnh; Tp trung tuyên truyn, khuyn cáo cho 
cong dông nhrng bin pháp phông, cMng djch bnh viêm phM cAp do chcing vi rit 
mOi thuc hç Coronavirus , nhrng kiên thirc phàng chông djch bnh d mi ngi.râi 
dan du bit và có thirc tr giác phOng tránh cho ban than, gia dInh Va cong dng. 

- Tuyên truyn dn ngu?i dan tlur&ng xuyên v sinh cá nhân, deo khAu trang 
diing each ti fbi dông nguôi dê phOng chông bnh viêrn phôi do vi rIt Corona. 

4. Phông Giáo dyc vã Dào to: 
- Xây drng kê hotch phOng, chông djch bnh viêm phôi cAp do chüng vi rut 

mài thuc hç Coronavirus trong ngành. Chi dao giám sat tInh hInh bnh truyn nhim 
trong các nhà tnr&ng. PMi hqp trin kliai giám sat dira vào sIr kin trong ngành. 

- Phi hcip vài ngành Y tê tuyên truyên ye các bin pháp phOng chông dch 
cho cac di tuçing h9c sinh. Khi cAn thit có th huy dng 1irc krçrng nay tham gia 
phàng, chông djch bnh cho nhân dan trong truang hcxp djch Ian rng. 

- Chi do các trtthng MArn non, Tiêu hoc, THCS trên dia bàn ph61 hgp Trung 
tarn Y t huyn to chirc phun hóa chat khtr khuAn ti các truang h9c. 

5. Ban Chi huy quân s1r huyn: 
- Chi do các don vj tr1rc thuc 1p k hoch phOng, chng djch bnh viêm 

phOi cap do chüng vi rut mai thuc h9 Coronavirus trong quan di và chuAn bj lirc 
krgng, phuong tin quãn y sn sang trin khai cong tác phOng, chng djch theo sir 
diu dng cUa Ban chi dto huyn. 

- Chi do hrc lugng quân y thành 1p di co dng chông djch, dôi cAp ctru kru 
dng dirc trang bj day dü thiêt bj phOng h; phôi hgp chuAn bj các co so cách ly, 



chun bj các phuccng tién, trang thiêt bj, sn sang thành 1p các bnh vin dã chin 
khi can thiêt. 

- Phi hcp v&i Trung tarn Y té dê tang cuäng cong tác truyên thông phOng, chông 
djch cho 1rc luvng quân di và nguäi dan ye các bin phãp phOng, chông djch. 

- Phi hgp vOi Trung tam Y tê triên khai giám sat dira vâo sir kiin ti các dan 
vjquâny. 

6.Cônganhuyn: 
- Xây drng k ho?ch và trin khai các bin pháp phông, chông djch bnh viêm 

phi cp do chüng vi rut mói thuc h9 Coronavirus cüa ngành. Phôi hgp chat chê vOi 
phàng, ban, ngành có lien quan tham gia cong tác kim tra, kim dich, giám sat theo 
ké hoach cüa Ban chi dao. 

- Phâi hç'p vOi Trung tam Y t trong cOng tác giám sat kiêm djch dôi vâi ngithi 
nhtp cãnh, di cong tác tCr ving có dch ye dja bàn huyn. 

- Co trách nhim darn bão an ninh trtt tr trong khi djch bnh xãy ra. Huy dng 
Iirc h.rcing quân y chü dng phIrclng tin sn sang tham gia phôi hçip vOi !rc krçing y 
tE dja phi.rang phông, chông djch bnh theo chi dio cüa huyn. 

7. Phông Tài nguyen - Môi trtr&ng: 
Tang ct.rng chi do cong tác dam bão v sinh môi tnthng. PhOi hp vi trung 

tarn Y t trong htrâng dn cOng tác xü l' rnOi trirng trong vung có djch. 
8. Be nghj Uy ban Mt trn To quôc Vit Narn huyn, Hôi Lien hip Phu 

nfl' huyn, Doàn Thanh niên cong san Ho ChI Minh huyn, Hi Nông dan 
huyn, Hi Chfl' thp dO huyn: 

Can ctr vao chirc näng cüa cci quan, don vi dê xây dirng kê hoch huy dng hi 
vien, doan viên, kêt hçp cht chë vói ngành Y té tang cuOng cong tác tuyên truyn nâng 
cao nhân thá'c, vn dng nhân dan thirc hin tOt cong tác v sinh rnôi triing, ye sinh 
phông bnh... xãy drng các cong trinh v sinh, xây drng lang ban van hóa, sic khOe... 
tIch c1rc tham gia vào cong tác phông, chông djch bnh. 

9. Các phông, ban, ngành khác: 
Can cir chtrc näng nhiin vu, duri sr chi d?o  ccia UBND huyn, sir hi.ràng dn 

cüa Ban Chi do huyn tIch cIrc tharn gia, phôi hcip vOi ngành Y t các cAp trin khai 
các ho?t dng phOng chng djch trên da bàn. 

10. UBND cite xã, th trãn: 
- Cung cô, kiin toàn Ban Chi dio phOng, chông djch cüa dja phuong và chi 

dto cung cô Ban chi dto phông chông djch cap xã, thj trân. Xây dirng và trin khai 
thrc hin k hoch hành dng phông, chOng djch bnh viêm phôi cAp do chcing vi rut 
mâi thuc h9 Coronavirus phü hçp vâi thrc t cCia dja phuong. To chrc, chi dto 
thirc hin các bin pháp phông, chông djch theo ké hotch cCia Ban Chi dto huyên. 

- Chi dao các trm Y tê xã, thj trân xây drng kê hoch hành dng phOng 
chng djch bnh yiêm phi cap do chung vi rut mOi thuc h9 Coronavirus. 

- Chi dto thrc hin cong tác tuyên truyn, vn dng nhân dan và citc lrc lugng 
dja phirong tIch crc tharn gia phOng ch6ng djch. B trI kinh phi cho cOng tác ye sinh 
môi tru&ng và phOng chOng dlch  bnh cüa dja phuong ngoài sir h ti'q cüa tuyn ti'ên. 
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- Tang hcip tInh hInh, kt qua thrc hin nhim vi phông, cMng djch bnh trén 
nguii ti dja bàn, báo cáo v thuàng trrc Ban chi dao huyn theo quy djnh. 

- Chü tjch UBND các xA, thj trn chju trách nhim truóc UBND huyn v 
cong tác phông, ch6ng djch bnh viêm phôi cap do chüng vi rut mâi thuc h9 
Coronavirus tai  dja phtrang. 

- Phi hçip Trung tam Y tê huyn, to chirc phin hóa chat khr khun ti các ca 
quan, truôrng h9c, các dim tp trung dOng ngu&i trên dja bàn. 

IV. KINH PH! 
- Kinh phi phông, ch6ng djch tnrâc khi có djch ducic phân b trong dr toán 

ngân sách thuàng xuyên cüa các dan vj trirc thuc nganh y tê. 
- Khi có djch xãy ra, Trung tam t tong hqp dr toán tü các dan vj, gi:ri Phông 

Tài chInh và trInh UBND huyn phé duyt b sung kinh phi phông chng djch. 
Trên day là Kê hoch phông, chOng djch bnh viêm phOi cap do nCoV cüa 

huyn Hoa Lu, Ban Chi dao  huyn d nghj các ca quan, dan vj can cr chirc näng, 
nhim vi triên khai thi.rc hin./._- 

No'i nhân: 
- UBND tinh (d b/c); 
- Ban Chi do tinh (dê b/c); 
- S Y t (dê b/c); 
- Trung tam KSBT tinh; 
- Thrng trirc HU, HDND huyn; 
- ChC tjch, các PCI UBND huyn; 
- Các thãnh viên BCD huyn; 
- Các phông, ban, ngành, doàn th cCia huyn; 
- UBND các xã, thj trn; 
- Lixu: VT, VP. 
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