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SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 BỆNH VIỆN PHỤC HỒI 

 CHỨC NĂNG 

 
Số: 31/KH - BVPHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

 
         

Hà Tĩnh, ngày 30  tháng 01 năm 2020 

 
 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  

do chủng mới của virut corona ( nCoV) 
 

Thực hiện Công văn số 147 /SYT- NVY ngày 29 tháng 01 năm 2020 về 

việc chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virut corona ( nCoV). 

Theo dự báo vi rút Corona là một loại vi rút gây viêm phổi cấp, diễn biến 

phức tạp và có nguy cơ lây lan nhanh. Trước tình hình Bệnh viện đã xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung sau: 

I. Mục tiêu 

1. Chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các loại bất trắc có thể xảy ra đối với 

dịch corona;  

2.  Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị hóa chất, thuốc men, y cụ và phương 

tiện để cấp cứu kịp thời bệnh nhân; 

3. Sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh điều động của cấp trên, chủ động 

phát hiện, khống chế và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên theo chỉ đạo của 

Ngành. 

II. Kế hoạch triển khai 

 1. Nội dung 

 - Thành lập ban chỉ đạo Phòng chống dịch tại bệnh viện (13đ/c có quyết 

định kèm theo); Tổ, cấp cứu phản ứng nhanh (2 tổ có quyết định kèm theo);  

 - Tổ chức tập huấn triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán, điều trị, dự phòng 

viêm phổi cấp do chủng virus Corona cho cán bộ viên chức người lao động tại 

Bệnh viện;  

-  Bệnh viện bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị Y tế, bão hộ, hóa chất, 

dung dịch sát khuẩn …phòng chống dịch. 

2.Triển khai chống dịch 

A. Tình huống 1 Khi dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát. 

2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính, văn thư theo dõi sát các công văn công 

điện của ngành diễn biến của dịch vi rút corona.Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện ô 

tô, đảm bảo thông tin liên lạc, khi có sự điều động của cấp trên.  
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2.2.  Khoa Dược- Vật tư chuẩn bị hóa chất thuốc, dung dịch sát khuẩn, 

khử khuẩn các y dụng cụ, bông băng….để chuẩn bị cho công tác chống dịch.  

2.3. Phòng Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn phối hợp với lãnh đạo 

các khoa phòng  xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho nhân viên Y tế, dưới 

sự chỉ đạo của Phó giám đốc phụ trách chuyên môn. 

Triển khai công tác triệt khuẩn, khử khuẩn chống nhiễm khuẩn tại bệnh 

viện; tập trung chủ yếu tại phòng khám khử khuẩn tài khu vực ghế chờ bàn đón 

tiếp y cụ khi tiếp xúc với người bệnh… 

2.4. Các khoa phòng triển khai tốt nội dung công văn, kế hoạch tới toàn 

thể cán bộ CNVC và người lao động biết được về vi rút Corona nguy hiểm để có 

biện pháp phòng tránh. “Hãy nhớ rằng bảo vệ an toàn cho bản thân là ưu tiên 

hàng đầu trang bị phòng hộ cá nhân như mũ, khẩu trang, găng tay, kính khi tiếp 

xúc với người bệnh ”. 

2.5. Đối với khoa Khám bệnh thăm khám đúng quy trình chuyên môn, 

(trang bị phòng hộ cá nhân như mũ, khẩu trang, găng tay, kính nếu cần); 

  Tất cả người bệnh đến khám đều lấy thân nhiện. Khi tiếp xúc với người 

bệnh thấy có các triệu chứng viêm đường hô hấp ( ho, sốt..) đặc biệt là trường 

hợp khi có yếu tố dịch tể tiếp xúc với người sống hoặc đến từ Trung Quốc nghi 

ngờ chuyển lên tuyến trên. 

B. Tình huống 2  

( Khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp nằm trong tầm kiểm soát của 

ngành). 

Khi có mệnh lệnh của trưởng ban, yêu cầu tất cả các thành viên của ban 

chỉ  đạo và các lực lượng đã được phân công có mặt tại đơn vị 100% quân số để 

nhận lệnh và thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. 

Các tổ đội, đã được giao nhiệm vụ triển khai các bước hoạt động theo kế 

hoạch và tình hình thực tế xử lý đồng thời báo cáo lên cấp trên. 

  Hạn chế đến mức thấp nhất, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh 

và nhân viên làm nhiệm vụ phòng chống dịch, cấp cứu bệnh nhân và chuyển 

người bệnh lên tuyến trên. 

Tăng cường lực lượng cho các đơn vị khác khi có yêu cầu điều động của 

cấp trên. Đảm bảo thông tin liên lạc, phương tiện vận chuyển. 

2.6. Kinh phí: Đảm bảo cho công tác phòng chống dịch (có dự toán đính 

kèm). 

III. Tổ chức thực hiện 

 1. Phòng tổ chức hành chính có trách nhiệm ra quyết định thành lập ban 

chỉ chỉ đạo, đội phản ứng nhanh theo kế hoạch đã được duyệt, chuẩn bị phương 

tiện đi lại khi lệnh điều động 
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 2. Phòng kế hoạch tổng hợp - Đào tạo, tổ công tác xã hội triển khai kế 

hoạch, cập nhật danh sách tổ cấp cứu phản ứng nhanh điều động khi cần., cập 

nhật diễn biến dịch lên trang Web bệnh viện. 

 3.Các khoa phòng, cá nhân tùy vào chức năng nhiệm vụ triển khai kế 

hoạch một cách đồng bộ đạt mục đích yêu cầu; Theo dõi sát diễn diến của dịch 

báo cáo diễn biến lên ban chỉ đạo. 

  4. Căn cứ vào tình hình thực tế của từng giai đoạn và tình huống cụ thể 

ban chỉ huy sẽ có sự điều động nhân lực cụ thể cho từng trường hợp và điều 

chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của giai đoạn đó./. 

 
Nơi nhận: 

   - Sở Y tế (để báo cáo); 

   - Ban Giám đốc (để biết); 

   - Các thành viên BCĐ;. 

   - Các khoa, phòng (thực hiện); 

   - Lưu: VT, KHTH - ĐT. 

    

 

 

GIÁM ĐỐC 

KIÊM TRƯỞNG BAN PCD BỆNH VIỆN 

 
( Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Diện 
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DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA 

 

I. Ban chỉ đạo (13 đ/c)  

1 Nguyễn Thị Diện Giám đốc Trưởng ban 

2 Trần Văn Thảo                                    Phó giám đốc Phó ban thường trực 

3 Phạm Thị Phương                 Phó giám đốc                          
Phó ban điều hành 

chuyên môn 

4 Phan Thị   Hoa                     PT phòng KHTH- ĐT Thư ký 

5 Trần Tuấn Sơn PT phòngTC-HC Ủy viên 

6 Dương Thị Tân Điều dưỡng trưởng BV Ủy viên 

7 Trần Xuân Hội Trưởng khoa KBCC Ủy viên 

8 Phan Đăng Lợi Trưởng khoa B NCT Ủy viên 

9 Lê Công Thành Trưởng Khoa VLTL Ủy viên 

10 Võ Thanh Dũng Kế  toán trưởng Ủy viên 

11 Hoàng Thị Nga Trưởng khoa Dược Ủy viên 

12 Thân Thị Đan Ny BS khoa YHCT Uỷ viên 

13 Trương Công Đồng Bí thư Đoàn  Uỷ viên 

 

II. Tổ cấp cứu phản ứng nhanh  

Tổ 1: (06 đ/c ) 

1 Nguyễn Chí Trung Bs khoa BNCT Tổ  trưởng 

2 Trương Công Đồng Khoa VLTL Tổ phó 

3 Trần Hồng Linh Khoa Dược-TBYT  

4 Đoàn Anh Tú Khoa BNCT  

5 Hồ Thị  Kim Nhung Khoa KB CC   

6 Phạm Thị Oanh  Khoa YHCT  

 



 

 

5 

Tổ 2: (07 đ/c) 

1 Phan Khắc Tịnh PTK Nội Nhi Tổ  trưởng 

2 Lê Hữu Thọ  Phó Tr khoaYHCT  Tổ phó 

3 Phạm Thị Hương Trà Khoa Nội nhi  

4 Dương Thị Lài Khoa dược VTYT  

5 Nguyễn Hà Vũ Khoa cận lâm sàng  

6 Nguyễn Thị Thọ Xuân Khoa YHCT  

7 Nguyễn Văn Huy Phòng Hành chính Lái xe 
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