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UBND XÃ CHƯ ĐANG YA
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH CODID - 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:03/QĐ-BCĐ

Chư Đang Ya, ngày 22 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành kế hoạch ứng phó với từng cấp độ dịch Covid - 19.
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG COVID XÃ CHƯ ĐANG YA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn trong công tác phòng chống bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của Trung ương;
Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh Covid -19 tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch
bệnh COVID-19 tại tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện về việc
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona;
Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 của Ủy ban nhân dân xã
Chư Đang Ya về việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn xã;
Xét đề nghị của công Trưởng trạm y tế xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch
Covid – 19 tại xã Chư Đang Ya.
Điều 2. Công chức Văn phòng - Thống kê, các thành viên BCĐ xã
Trưởng trạm y tế xã, các ngành, đoàn thể các tổ công tác, các làng các ngành
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
-

Như Điều 2;
UBND huyện;
BCĐ huyện;
Đảng ủy xã
Lưu: VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO XÃ
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Văn Nội
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UBND XÃ CHƯ ĐANG YA
BAN CHỈĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH BỆNH
COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 tại xã Chư Đang Ya
(Ban hành kèm theo Quyết định số:03/QĐ-BCĐ ngày 22/ 7 /2021
của Ban chỉ đạo phòng chổng dịch viêm đường ho hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) của xã Chư Đang Ya)
* Các căn cứ pháp lý:
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phòng,
chổng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra”; Chỉ thị
số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường các biện
pháp phòng, chổng trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh, phòng chống dịch Covid-19;
Quyết định 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành
“Hướng dân thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh ”;
Công văn số 362/BYT-KCB ngày 28/01/2020 của Bộ Y tế “về việc bảo đảm cho
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh săn sàng tổ chức tiếp nhận, quản lý và điều trị người
bệnh theo các tình huống cấp độ dịch, không để người bệnh tử vong”;
Công văn số 104/KCB-NV ngày 01/02/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
“về việc bảo đảm trang thiết bị thuốc, vật tư tiêu hao cho đơn vị cách ly điều trị viêm
đường hô hấp cấp do nCoV”;
Quyết định 322/QĐ-BYT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế “về việc Ban hành
Hướng dân chan đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona
mới (2019 - nCoV) ”;
Quyết định 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành
“Hướng dân tạm thời giám sát, phòng, chổng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona (nCoV) ”;
Quyết định 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành
“Hướng dân cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chổng dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) ”;
Quyết định 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành
“Hướng dân cách ly tại nhà, nơi cư trú để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) ”;
Công văn số 1074/BTC-HCSN ngày 05/02/2020 của Bộ Tài chính “về việc bố
trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV”;
Công văn số 505/BYT-BH ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế “về thanh toán chi phí
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KCB liên quan đến dịch bệnh do nCoVgây ra”;
Công văn số 495/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế “về việc hướng dân
quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nCoV”;
Công văn số 519/BYT-KCB ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế “về việc hướng dân
tiếp nhận chan đoán, điều trị và quản lý người bệnh mắc viêm đường hô hấp cấp tình
do nCoV”;
Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 18/02/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona “về việc ban
hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) ”;
Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế “Về việc ban hành
hướng dân phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona
2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ”;
Công văn số 953/CV-BCĐ ngày 28/02/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra “Về
việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19”;
Công văn số 991/BYT-DP ngày 29/02/2020 của Bộ y tế “Về việc tổ chức cách ly
y tế người về từ vùng dịch COVID-19”;
Công văn số 61/CV-BCĐ ngày 05/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng,
chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra “Về việc
cách ly phòng, chống dịch COVID-19”;
Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh Covid -19 tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch
bệnh COVID-19 tại tỉnh Gia Lai;
Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện về việc triển khai
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona;
Căn cứ các văn bản của các cấp, ngành từ Trung ương đến huyện trong thời gian
tình hình dịch Bênh Covid đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay;
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 của xã xây dựng Kế hoạch đáp
ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona
(COVID-19) trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
Phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp bệnh COVID-19, khoanh vùng và xử
lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong. Hạn
chế giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.
II. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH
1. Cấp độ 1 : Khi chưa có trường hợp xác định.
2. Cấp độ 2: Có trường hợp bệnh xâm nhập và có < 20 trường hợp xác định
dương tính.
3. Cấp độ 3 : Dịch bệnh lây lan > 20 trường hợp bệnh đến < 80 trường hợp xác
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định dương tính.
4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng, từ 80 trường hợp đến <
400 trường hợp xác định dương tính.
5. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng,từ 400 trường hợp xác định
dương tính trở lên.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
1. Cấp độ 1: Khi chưa có trường hợp bệnh xác định.
1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Thực hiện tốt Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND xã về
việc củng cố lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona gây ra (sau đây gọi tắt là BCĐ cấp xã);
- Xây dựng kế hoạch ban hành để đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) trên địa bàn xã; tham
gia và phối hợp tuyên truyền để cập nhật về giám sát phòng, chống, kiểm soát nhiễm
khuẩn cho nhân dân trên địa bàn xã.
- Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định;
Duy trì hoạt động các đường dây nóng: (Đ/c Nội: Chủ tịch UBND xã: SĐT:
0987.736.679, Đ/c Nam: Trưởng Công an xã: SĐT: 0974134202, Đ/c Vuih:Trạm trưởng
trạm y tế xã: SĐT: 0905.062.435, đ/c Hương: Phó trưởng trạm y tế 0327.414.143 hoặc
Trưởng thôn) để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp
phòng, chống.
* Trạm y tế xã:
Chuẩn bị các điều kiện để thu dung, cách ly, điều trị các trường hợp bệnh nghi
ngờ; các đơn vị y tế khác tổ chức phân luồng, tiếp nhận cách ly và chuyển tuyến theo
quy định.
1.2. Công tác giám sát, dự phòng
- Thực hiện giám sát chặt chẽ việc sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi
ngờ thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt cầm tay.
- Giám sát chặt chẽ tại cộng đồng và các cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường
hợp nghi ngờ mắc bệnh COVID-19.
- Giám sát, theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người trở về từ
vùng dịch và người có tiếp xúc gần theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Hướng dẫn cho những nguời tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe và khai báo tại
trạm y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Chủ động nắm thông tin về tình hình sức
khỏe của người tiếp xúc gần hàng ngày thông qua điện thoại hoặc trực tiếp. Cách ly ngay
những trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh và báo cáo kịp thời cấp trên.
- Phối hợp với các trường triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho
học sinh các cấp khi đi học trở lại và có phương án, xử lý kịp thời tại trường khi có
trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19. Tổng hợp diện tích sàn để thực hiện công tác
vệ sinh và phun tiêu trùng, khử độc.
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- Có phương án sẵn sàng tổ chức cách ly ngay các trường hợp công dân về từ

vùng có dịch; đưa công dân về các khu tập trung; các trường hợp công dân đã được sàng
lọc cách ly ở địa phươngthực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
1.3. Công tác điều trị: Trạm Y tế thực hiện các nội dung sau:
- Chuẩn bị giường bệnh cách ly; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về cơ số thuốc, trang
thiết bị y tế (TTB), vật tư tiêu hao (VTTH), trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế theo
quy định tại Công văn số 104/KCB-NV ngày 01/02/2020 của Cục Quản lý khám chữa
bệnh “về việc bảo đảm trang bị TTB, Thuốc, VTTH cho đơn vị cách ly điều trị bệnh viêm
đường hô hấp cấp do nCoV;
- Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, sinh phẩm y tế để lấy mẫu xét nghiệm chẩn
đoán xác định bệnh. Cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật về giám sát, dự phòng xử lý ổ
dịch, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Đẩy mạnh công tác kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút
Corona 2019 (COVID-19) trong cộng đồng dân cư
- Nghiêm túc bảo đảm tổ chức thường trực cấp cứu thường xuyên, liên tục; thu
dung điều trị, quản lý trường hợp bệnh theo phân tuyến điều trị.
1.4. Công tác truyền thông
- Trạm y tế xã cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng, chống dịch
bệnh thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), Báo Sức khỏe
và Đời sống (https://suckhoedoisong.vn), website Cục Y tế dự phòng (vncdc.gov.vn) để
dự báo tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến với địa phương.
- Phối hợp Ban Chỉ đạo xã để kịp thời xử lý các thông tin sai, không chính xác,
các thông tin phóng đại về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.
Thành viên Ban Chỉ đạo Phổ biến các biện pháp phòng, chống thường xuyên trên
các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi... để người
dân chủ động phòng chống, biết cách tự bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao
thể trạng, hạn chế đi lại đến vùng có ổ dịch. Đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo phòng
chống dịch bệnh; hướng dẫn người từ vùng dịch tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14
ngày, cung cấp số điện thoại đường dây nóng nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe
trong vòng 14 ngày phải thông báo ngay cho cơ sở y tế.
1.5. Công tác hậu cần
- Trạm Y tế xã rà soát, tổng hợp tình hình thuốc, vật tư, trang thiết bị, máy móc
và nhu cầu kinh phí về công tác giám sát dự phòng, truyền thông; kinh phí đảm bảo cho
điều trị cách ly.
- Công chức Tài chính – Kế toán phối hợp với Trạm Y tế tham mưu thực hiện
chế độ cho người bệnh theo định mức sử dụng cho người bị cách ly y tế và nhân viên bị
cách ly y tế theo quy định.
- Bố trí đảm bảo cơ cấu nhân lực y tế, phục vụ trực 24/24 giờ.
2. Cấp độ 2: Có trường hợp bệnh xâm nhập và có < 20 trường hợp xác định
dương tính.
2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Tổ chức họp khẩn cấp BCĐ cấp xã để chỉ đạo các nội dung về phòng, chống
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dịch COVID-19. Đánh giá hiệu quả và cách thức hoạt động của kế hoạch và phương án
đáp ứng cấp độ 2; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.
- Tăng cường các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, nhất là các làng có
trường hợp bệnh xâm nhập.
- Thường xuyên báo cáo Trung tâm Y tế về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực
hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; BCĐ cấp huyện và Trung tâm Y tế
huyện.
- Tiếp thu và triển khai ngay các hoạt động trong kế hoạch và các nội dung cần
bổ sung ngoài kế hoạch. Khẩn trương chỉ đạo Trạm Y tế theo dõi giám sát và đánh giá
tình hình dịch bệnh, thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày.
- Liên hệ chặt chẽ với các đơn vị Trung tâm y tế huyện, Phòng y tế huyện hỗ trợ
chuyên môn (khi cần thiết).
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông để chỉ đạo các tuyến triển khai các hoạt
động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch.
- Duy trì quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.
- Tiếp tục công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh Dược, vật tư y tế để đảm bảo
xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, nâng giá đối với các mặt hàng vật tư, trang thiết
bị phòng chống dịch bệnh để bình ổn thị trường.
- Tổng hợp và báo cáo về UBND huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế trước 14
giờ 30 hàng ngày và báo cáo đột xuất theo quy định, tham mưu kịp thời với BCĐ huyện
về diễn biến dịch bệnh để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch.
- Tăng cường các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, nhất là các làng có
trường hợp bệnh xâm nhập.
2.2. Công tác giám sát, dự phòng:
- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ
liên quan, khi có dấu hiệu cần triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch
khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.
- Giám sát, theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc
gần với người bệnh, tiếp xúc gần với những trường hợp có sốt, ho, khó thở về từ vùng
dịch trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; hướng dẫn nguời tiếp xúc gần tự
theo dõi sức khỏe và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Trạm
Y tế xã, thị trấn phải chủ động nắm thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc
gần hàng ngày thông qua điện thoại hoặc trực tiếp. Cách ly ngay những trường hợp mắc
bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời báo cáo cấp trên
- Tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ những đối tượng tiếp xúc gần với những
người có yếu tố dịch tễ; duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi
ngờ thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt cầm tay. Áp dụng hình thức khai báo y tế đối
với người đi về từ vùng dịch.
- Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.
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- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ trên địa bàn.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị để sẵn sàng đáp ứng phòng

chống dịch tại địa phương.
- Bám sát các hướng dẫn của Bộ Y tế, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp nghi
ngờ, lập danh sách các trường hợp từ nơi khác đến địa phương. Thống nhất việc cách ly
y tế tại cơ sở y tế hoặc tại nhà, nơi lưu trú; tư vấn cho người tiếp xúc về các dấu hiệu và
biện pháp phòng, chống để tự phòng bệnh, tự theo dõi, phát hiện sớm các triệu chứng
của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Nếu xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở...
cần thông báo ngay cho Trạm y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.
- Trạm Y tế xã tổ chức điều tra, lập danh sách người cần cách ly để ghi nhận
thông tin về địa chỉ gia đình, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân, tên và số điện thoại của
người khi cần liên hệ. Cung cấp số điện thoại của cơ quan y tế cho người được cách ly
và gia đình, người quản lý nơi lưu trú. Hướng dẫn người được cách ly tự theo dõi sức
khỏe và cách thức khử trùng nơi ở. Báo ngay cán bộ y tế địa phương khi có triệu chứng.
Tham mưu cho chính quyền cấp xã về các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại địa
phương.
2.3. Công tác điều trị:
- Tổ chức thường trực tại trạm, trường hợp xác định đến khám, điều trị trực tiếp
hoặc được đưa đến để theo dõi, cách ly và các trường hợp nặng, vượt khả năng điều trị
thì chuyển tuyến lên bệnh viện huyện.
- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn. Thực hiện đầy đủ các biện
pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các nhân viên y tế trực tiếp tham gia điều
tra dịch tễ, không để lây nhiễm bệnh cho nhân viên y tế.
- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác triển khai
chống dịch.
- Báo cáo kịp thời các trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh, người về từ vùng dịch
và người từ địa phương khác về.
2.4. Công tác truyền thông
- Duy trì công tác truyền thông ở cấp độ 1 và thực hiện thêm các nội dung sau:
- Đảm bảo thông tin liên lạc các số điện thoại đường dây nóng của xã, của huyện:
- Họp Ban chỉ đạo 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; phối hợp với các cơ quan có
liên quan để 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.
- Thường xuyên cập nhật đăng tải tình hình, diễn biến của dịch bệnh COVID-19
trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nhận biết tự phòng bệnh cho bản
thân, gia đình và những người xung quanh.
2.5. Công tác hậu cần:
- Trạm Y tế tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu thuốc, vật tư, trang thiết bị, máy
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móc và nhu cầu kinh phí về công tác giám sát dự phòng, truyền thông; kinh phí đảm bảo
điều trị để đáp ứng cấp độ tiếp theo; Đề xuất bổ sung kinh phí để phòng, chống dịch.
- Tiếp nhận, bảo quản, sử dụng đúng quy định các nguồn tài trợ phục vụ phòng,
chống dịch; tuyệt đối không tiếp nhận các nguồn hàng, thuốc, vật tư, TTB không rõ
nguồn gốc xuất xứ.
3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan > 20 trường hợp bệnh đến < 80 trường hợp
xác định dương tính.
3.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- BCĐ các cấp tiếp tục công tác chỉ đạo điều hành như cấp độ 2, đồng thời thực
hiện các hoạt động sau:
- Tăng cường sự phối hợp của BCĐ phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 các
cấp trên địa bàn nhằm tăng cường nguồn lực để triển khai các hoạt động phòng, chống
dịch trên địa bàn.
- Thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng để chủ động xây dựng
phương án phòng chống dịch của cấp mình. Trong trường hợp vượt quá khả năng thì
báo cáo ngay BCĐ cấp trên để có hỗ trợ kịp thời.
- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch
phù hợp với tình hình thực tế.
3.2. Công tác giám sát, dự phòng
* Tiếp tục công tác giám sát, dự phòng như cấp độ 2, đồng thời thực hiện các hoạt
động sau:
- Duy trì chế độ thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại trạm y tế; các đội
đáp ứng nhanh vận hành theo đúng quy định, trực sẵn sàng xử lý các tình huống theo
phương án. Huy động thêm các nguồn lực địa phương cùng tham gia chống dịch.
- Đẩy mạnh các biện pháp phát hiện, 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.
- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu
chuyên môn trong công tác giám sát, kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù
hợp với đặc điểm dịch bệnh.
- 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. Đóng
cửa toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: dịch vụ Karaoke, làm
đẹp, uốn tóc, ăn uống...
3.3. Công tác điều trị
Như cấp độ 2, đồng thời bổ sung các hoạt động sau:
- Trong trường hợp khi các trường hợp bệnh tập trung thì báo cáo cấp huyện
thành lập đoàn để điều trị tại địa phương.
- Tổ chức tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên bằng nhiều
hình thức: hội chẩn, chỉ đạo chuyên môn từ xa qua mọi hình thức liên lạc trực tuyến,
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điện thoại.
- Chuyển viện an toàn những trường hợp nặng, quá khả năng chuyên môn hoặc
có biến chứng cần can thiệp lên bệnh viện tuyến trên theo phân tuyến điều trị của Bộ Y
tế để theo dõi và điều trị tiếp.
- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh theo qui định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y
tế.
3.4. Công tác truyền thông
- Tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nóng của xã, của huyện.
- Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường
xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), Báo Sức khỏe và Đời sống,
website Cục Y tế dự phòng vncdc.gov.vn, website UBND huyện.
- BCĐ tổ chức họp báo định kỳ và đột xuất khi cần thiết để cung cấp, định hướng
thông tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để
người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.
- Các cơ quan liên quan 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.
- Tăng cường truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tới
người dân các vùng có dịch; cung cấp các tài liệu truyền thông, hướng dẫn người dân tự
theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với các đơn vị Y tế khi cần thiết.
- Tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh. Khuyến cáo người dân khi tiếp xúc với người bệnh nên cách
ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể tối thiểu 2 lần (sáng,
chiều). Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay trạm y tế để được khám, tư vấn, điều trị
kịp thời.
3.5. Công tác hậu cần
- Tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình thuốc, vật tư, trang thiết bị, máy móc và
nhu cầu kinh phí về công tác giám sát dự phòng, truyền thông; kinh phí đảm bảo
- Trưng dụng Trường học, các nhà rông làm khu vực cách ly tập trung.
- Trung tâm Y tế tiếp tục tổ chức tiếp nhận, bảo quản, sử dụng đúng quy định các
nguồn tài trợ phục vụ phòng, chống dịch (nếu có).
4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng: Từ 80 trường hợp đến
< 400 trường hợp xác định dương tính
Kích hoạt hệ thống đáp ứng theo cấp độ 4. Ngoài việc thực hiện theo các nguyên
tắc đáp ứng như Cấp độ 3, bổ sung yêu cầu của tình huống này là phát hiện sớm các
trường hợp mắc bệnh mới trong cộng đồng, thiết lập bổ sung các khu vực hạn chế (tại
vùng dịch), xử lý triệt để toàn bộ ổ dịch và hạn chế tối đa dịch bùng phát lớn, lan rộng
trong cộng đồng, giảm tối đa số lượng ca tử vong và mắc mới.
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4.1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Ban chỉ đạo các cấp thường trực 24/24 giờ, tổ chức họp BCĐ định kỳ vào lúc

08 giờ 00 phút hàng ngày và đột xuất khi cần thiết để đánh giá diễn biến tình hình dịch
bệnh trên địa bàn nhằm đưa ra các biện pháp phù hợp; đồng thời triển khai ngay các ý
kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp trên.
- Thường xuyên họp, đánh giá tình hình dịch bệnh và thông báo mức cảnh báo
cộng đồng mức cao.
- Báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch, thường xuyên tham mưu cho
Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã
triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Xem xét, đánh giá tình hình dịch
bệnh hàng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị ở tất cả các
tuyến.
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính
phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế và các Sở liên quan triển khai các biện pháp chống
dịch và đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an ninh trật tự trên
địa bàn.
- Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương để chủ động
xây dựng phương án phòng chống dịch, điều trị. Trong trường hợp vượt quá khả năng
của địa phương phải báo cáo Ban chỉ đạo cấp trên để có hỗ trợ kịp thời.
- Huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đáp ứng
dịch bệnh.
- Đánh giá các biện pháp đáp ứng và kế hoạch đáp ứng dựa trên kết quả giám sát,
điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Kiểm tra, chỉ đạo và điều phối hoạt động đáp ứng với dịch bệnh.
- Theo dõi, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh, đánh giá diễn biến và
báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày và thực hiện theo sự chỉ đạo cấp trên.
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của
địa phương để chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, phòng và
điều trị phù hợp với tình hình thực tế. Nếu vượt quá khả năng cần báo cáo kịp thời lên
cấp trên.
- Tham mưu Ban chỉ đạo huy đồng các lưc lương vũ trang tham gia đảm bảo công
tác an ninh trật tự, an toàn tại các vùng có dịch, hỗ trợ công tác y tế và hỗ trợ cưỡng chế
cách ly y tế.
- Thực hiện tốt quy chế phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.
* Khi ban bố tình trạng khẩn cấp:
Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, thực hiện ngay các biện pháp phòng
chống dịch khẩn cấp theo quy định của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các hướng dẫn
hiện hành khi dịch lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng,
sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của địa phương, BCĐ xã tham mưu với BCĐ
huyện, BCĐ tỉnh để đề nghị cấp có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp theo Luật
Phòng chống bệnh truyền nhiễm và Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp ngày 23/3/2000 của
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Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
4.2. Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch.
- Tiếp tục công tác giám sát, dự phòng như cấp độ 3, đồng thời thực hiện các
hoạt động sau:
- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh. Phối hợp cấp trên Thực
hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm 3-5 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính tại ổ dịch mới
để xét nghiệm xác định ổ dịch.
- Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và
hiệu quả.
- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ. Huy động tối đa lực lượng nhân viên
y tế, lực lượng vũ trang tham gia chống dịch.
- Tại các ổ dịch đã xác định và đang hoạt động thì các trường hợp bệnh nghi ngờ
trong ổ dịch đều được coi là trường hợp bệnh và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng, chống dịch và chế độ thông tin báo cáo.
- Tiếp tục duy trì việc phát hiện sớm các ổ dịch mới, duy trì khống chế các ổ dịch
cũ đang hoạt động, thiết lập bổ sung các khu vực hạn chế (tại vùng dịch), xử lý triệt để
toàn bộ ổ dịch và hạn chế tối đa dịch bùng phát lớn, lan rộng trong cộng đồng, giảm đến
mức thấp nhất các trường hợp tử vong và mắc mới.
- Thực hiện theo dõi, giám sát chặt chẽ trường hợp có tiếp xúc gần hoặc trường
hợp có liên quan khác trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối.
- Thực hiện giám sát viêm phổi nặng nghi ngờ do vi rút tại các cơ sở điều trị.
Những trường hợp này, cần được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
- Thương xuyên cập nhật, đánh giá nguy cơ, 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.
- Thực hiện báo cáo thường xuyên, đột xuất tình hình dịch bệnh COVID-19 theo
quy định.
* Khi ban bố tình trạng khẩn cấp:
Ngoài việc triển khai theo Cấp độ 2 và 3, cần thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch khẩn cấp như sau:
- BCĐ huyện tham mưu cho UBND xã huy động lực lượng Công an, Quân sự và
các lực lượng khác tham gia các hoạt động phòng chống dịch và đảm bảo an ninh, an
toàn tại các vùng có tình trạng khẩn cấp. Huy động các ngành, cơ quan, đơn vị khác có
liên quan tham gia Phương án đáp ứng bệnh COVID-19.
- Dừng các hoạt động tập trung đông người, kể cả các hoạt động của cơ quan nhà
nước; đề xuất đóng cửa các cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng phát hiện có tác nhân gây
bệnh và tiến hành các biện pháp chống dịch bắt buộc: tẩy uế, khử trùng...
- Triển khai áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, xem xét đề xuất
việc đóng cửa, thực hiện kiểm dịch và xử lý y tế đối với người, phương tiện ra, vào vùng
có dịch tại địa bàn:
+ Thực hiện kiểm dịch bắt buộc đối với hàng hoá, vật phẩm, động vật, thực vật,
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thực phẩm, đồ uống đưa vào hoặc đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh, cấm đưa ra khỏi vùng
dịch khi đánh giá có khả năng lây truyền dịch bệnh.
+ Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ ra vào nơi có người hoặc động vật
ốm, chết do dịch bệnh.
+ Cấm đưa người bị nhiễm bệnh ra khỏi vùng có dịch bệnh khi chưa được cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
+ Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ ra, vào vùng có dịch bệnh; trường
hợp cần thiết phải ra, vào vùng có dịch bệnh thì phải thực hiện biện pháp kiểm dịch, xử
lý y tế bắt buộc, chỉ cho phép các phương tiện đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch
y tế ra khỏi vùng có dịch bệnh.
+ Lập trạm gác, trạm kiểm dịch liên ngành hoặc bố trí các Đội công tác chống
dịch khẩn cấp tại các đầu mối giao thông ra, vào vùng có dịch bệnh để kiểm tra, giám
sát và xử lý y tế đối với người, phương tiện ra vào.
+ Tổ chức tuần tra, kiểm soát trên dọc ranh giới địa bàn có tình trạng khẩn cấp,
kịp thời ngăn chặn các trường hợp ra, vào trái phép vùng có dịch bệnh và chủ động
phòng, chống dịch có khả năng lan rộng.
+ Thực hiện các biện pháp dự phòng đối với người vào vùng có dịch bệnh theo
hướng dẫn của cơ quan y tế.
- Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp tại địa bàn có
tình trạng khẩn cấp:
+ Tổng tẩy uế, diệt khuẩn, khử độc ổ dịch.
+ Tổ chức cách ly và điều trị triệt để cho người bị nhiễm dịch bệnh, tiến hành
theo dõi chặt chẽ sau điều trị đề phòng dịch bệnh tái phát.
+ Tiêu hủy ngay hàng hoá, vật phẩm có mang tác nhân gây bệnh.
4.3. Công tác điều trị:
Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị, theo
dõi cách ly bệnh nhân như cấp độ 3, đồng thời bổ sung các hoạt động sau:
- Tập trung phương tiện, thuốc men, trang thiết bị y tế, chuẩn bị giường bệnh,
phòng khám, điều trị và bố trí nhân viên y tế chuyên môn trực 24/24 giờ để sẵn sàng cấp
cứu, khám chữa bệnh cho người bị nhiễm bệnh và người có nguy cơ bị nhiễm bệnh theo
quy định;
- Duy trì hoạt động liên tục để đảm bảo tiếp tục các dịch vụ y tế thiết yếu bao
gồm cả dịch vụ có các nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng như trẻ em, phụ nữ có thai,
người già và người bệnh mạn tính, đảm bảo bố trí khu vực cách ly dành cho nhân viên
y tế tham gia công tác điều trị chống dịch có đầy đủ các vật tư, phương tiện thiết yếu.
- Các đơn vị thực hiện nhanh chóng và quyết liệt việc phân tuyến, triển khai tiếp
nhận, thu dung điều trị, quản lý và theo dõi, cách ly trường hợp nghi bệnh
- Tổ chức thực hiện nghiềm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây
nhiễm chéo. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm
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cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm,
xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liền quan khác không
để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế, hạn chế số lượng mắc mới và số lượng tử vong.
- Đưa các cơ sở điều trị đã chuẩn bị ở cấp độ 3 vào triển khai hoạt động
4.4. Công tác truyền thông
Tiếp tục công tác truyền thông như cấp độ 3, đồng thời thực hiện các hoạt động
sau:
- Hoạt động liên tục đường dây nóng để tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình
hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.
- Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường
xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), Báo Sức khỏe và Đời sống,
website Cục Y tế dự phòng vncdc.gov.vn, website của UBND huyện.
- BCĐ Tổ chức họp báo hàng ngày cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp
thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống.
- Các ngành, đoàn thể triển khai mạnh mẽ các biện pháp truyền thông để người
dân hiểu, không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng
chống.
- Liên 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.
* Tiếp tục thực hiện các hoạt động khi ban bố tình trạng khẩn cấp:
Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp tăng
cường tuyên truyền trong tình huống phòng, chống dịch khẩn cấp.
- Đăng tải ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu có) và tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng, đặc biệt đưa vào giờ cao điểm, các tin bài được người dân quan
tâm để tạo được sự tiếp cận cao nhất cho người dân về tình hình dịch và các biện pháp
phòng chống.
- Liên tục cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh và các yêu cầu bắt buộc trong
tình hình khẩn cấp đối với chính quyền, cơ quan chuyên môn và người dân tại khu vực
có tình trạng khẩn cấp.
4.5. Công tác hậu cần
Ngoài các hoạt động như cấp độ 3, cần triển khai thêm các hoạt động sau:
- Huy động toàn thể hệ thống chính trị, các Ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận tổ
quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh... phối hợp với chính quyền địa phương các cấp quyết liệt tham gia phòng chống
dịch bệnh. Khẩn trương tập trung sử dụng, huy động mọi nguồn lực có thể để phòng
chống dịch bệnh, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu về thuốc hoá chất, vật tư, TTB... nhằm
hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan, hạn chế thâp nhất tỷ lệ tư vong, người mắc mơi.
- Tiếp tục đề nghị bố trí kinh phí kịp thời cho công tác chống dịch, tiếp tục bố trí
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ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài trên
địa bàn.
- Chỉ đạo các lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền thực hiện các công tác bảo
đảm an ninh trong địa bàn, an toàn tại cơ sở điều trị cách ly, khu vực cách ly tại nhà và
cho lực lượng tham gia phòng chống dịch, người dân vùng có tình trạng khẩn cấp.
- Kêu gọi sự ủng hộ và tiếp nhận cac nguồn viện trợ của các tổ chức, cá nhân
trong va ngoài nước.
- Tổng hợp tình hình thuốc, vật tư, trang thiết bị, máy móc và nhu cầu kinh phí
về công tác giám sát dự phòng, truyền thồng; kinh phí đảm bảo cho công tác phòng,
chống dịch đúng cấp độ.
- Đề xuất BCĐ cấp huyện triển khai các hoạt động bảo đảm cung cấp thực phẩm,
nước uống và dịch vụ thiết yếu cho các vùng có tình trạng khẩn cấp phải cách ly tuyệt
đối và cơ sở điều trị cách ly tuyệt đối; hỗ trợ cấp nguồn dự trữ của tỉnh và quốc gia khi
cần thiết.
- Đề nghị các cấp, ngành hỗ trợ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng,
trang bị bảo hộ đáp ứng nhu cầu của các cơ sở điều trị và địa phương; huy động mọi
nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh.
- Tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp áp dụng các biện pháp ưu tiên chuyên chở
thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, hoá chất xử lý dịch bệnh, lương thực, thực phẩm,
hàng hoá cần thiết đến những vùng có dịch bệnh.
- Đề nghị cấp có thẩm quyền trưng dụng nhân lực, vật tư y tế, trang thiết bị,
thuốc... tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, các cơ sở kinh doanh Dược, vật tư y tế
trên địa bàn khi có yêu cầu để bổ sung cho các cơ sở điều trị.
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan bảo đảm nhân lực, vật tư,
trang thiết bị để xử lý chôn cất tử thi người mắc bệnh theo theo Cồng văn số 495/BYTMT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử
vong do nhiễm COVID-19.
* Khi ban bố tình trạng khẩn cấp:
Ngoài việc triển khai các hoạt động theo cấp độ 3, cần thực hiện các biện pháp
bảo đảm các công tác sau:
- Bảo đảm cung cấp thực phẩm, thức uống và dịch vụ thiết yếu cho các vùng có
tình trạng khẩn cấp cần phải cách ly tuyệt đối.
- Bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch và người
dân vùng có tình trạng khẩn cấp.
5. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng trên 400 trường
hợp xác định dương tính trở lên.
Kích hoạt hệ thống đáp ứng theo cấp độ 5. Ngoài việc thực hiện theo các
nguyên tắc đáp ứng như cấp độ 4, bổ sung yêu cầu của tình huống này là nhanh
chóng phát hiện các trường hợp mắc bệnh mới trong cộng đồng, hoạt động hiệu
quả hệ thống khu vực cách ly tập trung, thiết lập bổ sung các khu vực hạn chế (tại
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vùng dịch), xử lý triệt để toàn bộ ổ dịch và hạn chế tối đa dịch bùng phát lớn, lan
rộng trong cộng đồng, giảm tối đa số lượng ca mắc mới và tử vong.
5.1. Công tác chỉ đạo, điều hành
BCĐ thường trực 24/24 giờ, tổ chức họp BCĐ định kỳ vào lúc 08 giờ 00
phút hàng ngày và đột xuất khi cần thiết để đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh
trên địa bàn nhằm đưa ra các biện pháp phù hợp; đồng thời triển khai ngay các ý
kiến chỉ đạo của BCĐ cấp trên.
- Thường xuyên họp, đánh giá tình hình dịch bệnh và thông báo mức cảnh
báo cộng đồng mức cao nhất.
- Ban Chỉ đạo tình trạng khẩn cấp nhanh chóng chỉ đạo triển khai điều hành
hiệu quả các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ sau lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp
theo quy định; chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng
chống dịch khẩn cấp theo quy định của pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các hướng
dẫn hiện hành;thường xuyên họp, xem xét đánh giá tình hình dịch bệnh hàng ngày
để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị ở tất cả các tuyến.
- Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của
Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và các Sở, Ngành liên quan triển khai các biện
pháp chống dịch và đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an
ninh trật tự trên địa bàn.
- Liên tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương để chủ
động hỗ trợ phòng chống dịch, điều trị, cách ly người bệnh. Trong trường hợp vượt
quá khả năng của địa phương phải báo BCĐ cấp trên để có hỗ trợ kịp thời.
- Huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đáp
ứng dịch bệnh.
- Điều phối, điều động nguồn lực tham gia công tác điều tra giám sát, kiểm
soát dịch bệnh từ các đơn vị y tế lân cận.
- Đánh giá các biện pháp đáp ứng và kế hoạch đáp ứng dựa trên kết quả
giám sát, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
- Kiểm tra, chỉ đạo và điều phối hoạt động đáp ứng với dịch bệnh.
- Liên tục chỉ đạo toàn hệ thống ngành Y tế theo dõi, giám sát, kịp thời nắm
bắt tình hình dịch bệnh, đánh giá diễn biến và báo cáo tình hình dịch bệnh và thực
hiện theo sự chỉ đạo của BCĐ cấp huyện và tỉnh.
- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động khẩn cấp tại trạm
y tế xã và liên tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương để chủ
động triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch, phòng và điều trị phù
hợp với tình hình thực tế. Trường hợp vượt quá khả năng đề xuất các cấp hỗ trợ
nguồn lực kịp thời.
- Huy động mọi nguồn lực của ngành, địa phương tham gia các hoạt động
phòng chống dịch bệnh.
- Điều phối, điều động nhân viên y tế để nhận nhiệm vụ tại các khu vực dã
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chiến, khu vực cách ly và các điểm dịch; đồng thời đảm bảo nguồn nhân lực điều
tra giám sát, xét nghiệm, kiểm soát dịch bệnh từ các khu vực và các vùng lân cận.
- Huy đông các lực lượng vũ trang và các lực lượng khác tham gia đảm bảo
công tác an ninh trật tự, an toàn tại các vùng có dịch, thiết lập bổ sung các khu vực
dã chiến, hỗ trợ công tác y tế và hỗ trợ cưỡng chế cách ly y tế theo quy định.
- Thực hiện tốt quy chế phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.
5.2. Công tác giám sát, dự phòng:
Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, dự phòng như cấp độ 4, đồng thời bổ
sung các hoạt động sau:
- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh. Thực hiện việc
lấy mẫu bệnh phẩm 3-5 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính tại ổ dịch mới để
xét nghiệm xác định ổ dịch.
- Khi đã ghi nhận trường hợp bệnh xác định: báo cáo Trung tâm y tế huyện
điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm để khẳng định tối thiểu 5 trường hợp bệnh xác
định phát hiện đầu tiên ở ổ dịch mới. Những trường hợp tiếp theo lấy mẫu theo chỉ
định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- 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; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại các ổ dịch.
- Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp
và hiệu quả.
- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại trạm y tế. Huy động tối đa
lực lượng nhân viên y tế, y tế tư nhân, lực lượng vũ trang tham gia chống dịch.
- Tại các ổ dịch đã xác định và đang hoạt động thì các trường hợp bệnh nghi
ngờ trong ổ dịch đều được coi là trường hợp bệnh và phải thực hiện đầy đủ các
biện pháp phòng, chống dịch và chế độ thông tin báo cáo.
- Nhanh chóng phát hiện sớm các ổ dịch mới, khống chế các ổ dịch cũ đang
hoạt động, thiết lập bổ sung các khu cách ly tập trung, khu vực hạn chế (tại vùng
dịch), xử lý triệt để toàn bộ ổ dịch và hạn chế tối đa dịch bùng phát lớn, lan rộng
trong cộng đồng, giảm đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và mắc mới.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác sàng lọc, giám sát để giảm nguy cơ các trường
hợp mắc bệnh ra vào vùng dịch.
- Tiếp nhận và sử dụng sinh phẩm xét nghiệm, các kỹ thuật chẩn đoán từ
các tổ chức trong và ngoài nước để sàng lọc và cách ly kịp thời các trường hợp
nghi ngờ mắc bệnh.
- Thương xuyên cập nhật, đánh giá nguy cơ, 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.
- Thực hiện báo cáo thường xuyên, đột xuất tình hình dịch bệnh COVID19 theo quy định.
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- Huy động lực lượng Công an, Quân sự và các lực lượng khác tham gia

các hoạt động phòng chống dịch và đảm bảo an ninh, an toàn tại các vùng có tình
trạng khẩn cấp. Huy động các ngành, đơn vị khác có liên quan tham gia đáp ứng
dịch bệnh COVID-19.
- Không cho phép tổ chức các hoạt động tập trung đông người, kể cả các
hoạt động của cơ quan nhà nước.
- Triển khai áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, xem xét
đề xuất việc đóng cửa, thực hiện kiểm dịch và xử lý y tế đối với người, phương tiện
ra, vào vùng có dịch tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp.
- Triển khai áp dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp tại địa bàn có tình
trạng khẩn cấp:
+ Tổng tẩy uế, diệt khuẩn, khử độc ổ dịch.
+ Tổ chức cách ly và điều trị triệt để cho người bị nhiễm dịch bệnh, tiến hành
theo dõi chặt chẽ sau điều trị đề phòng dịch bệnh tái phát.
+ Tiêu hủy ngay hàng hoá, vật phẩm có mang tác nhân gây bệnh.
+ Tô chức triền khai xử ly y tế , vệ sinh trong các hoạt động mai táng các ca
bênh tư vong do dich b ệnh (nếu có) theo Công văn số 495/BYT-MT ngày
06/02/2020 của Bộ Y tế về quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong
do nhiễm COVID-19.
5.3. Công tác điều trị
Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị, theo
dõi cách ly bệnh nhân như cấp độ 4, đồng thời bổ sung các hoạt động sau:
- Tập trung phương tiện, thuốc, hóa chất, TTB, chuẩn bị giường bệnh,
phòng khám, điều trị và bố trí nhân viên y tế chuyên môn trực 24/24 giờ để sẵn
sàng cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bị nhiễm bệnh và người có nguy cơ bị
nhiễm bệnh theo quy định;
- Duy trì hoạt động liên tục của Trạm Y tế xã để đảm bảo tiếp tục các dịch
vụ y tế thiết yếu bao gồm cả dịch vụ có các nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng như
trẻ em, phụ nữ có thai, người già và người bệnh mạn tính, đảm bảo bố trí khu vực
cách ly dành cho nhân viên y tế tham gia công tác điều trị chống dịch có đầy đủ
các vật tư, phương tiện thiết yếu.
- Thực hiện nhanh chóng và quyết liệt việc phân tuyến, triển khai tiếp nhận,
thu dung điều trị, quản lý và theo dõi, cách ly trường hợp bệnh COVID- 19 theo
phương châm 4 tại chỗ: chỉ đạo tại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và
phương tiện tại chỗ.
- Các đơn vị điều trị cách ly, theo dõi cách ly tổ chức thực hiện nghiêm ngặt
việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh theo quy định. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá
nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy
mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân
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và những người liên quan khác không để lây nhiễm bệnh cho nhân viên y tế, hạn
chế số lượng mắc mới và số lượng tử vong.
- Tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh, tiếp tục huy động lực lượng công
an, quốc phòng, các lực lượng khác, các ngành, đơn vị khác có liên quan phối hợp
tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh, an toàn
tại các vùng có tình trạng khẩn cấp.
5.4. Công tác truyền thông:
Tiếp tục công tác truyền thông như cấp độ 4, đồng thời thực hiện các hoạt
động sau:
- Đăng tải ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu có) và tuyên truyền trên phương
tiện thông tin đại chúng, đặc biệt vào giờ cao điểm, trong các chương trình được
người dân quan tâm theo dõi.
- Liên tục cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh và các yêu cầu bắt buộc
của BCĐ tình huống khẩn cấp đối với chính quyền, cơ quan chuyên môn và người
dân tại khu vực có tình trạng khẩn cấp.
- Hoạt động liên tục đường dây nóng của xã, Trung tâm Y tế, phòng Y tế để
tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng
chống.
- Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường
xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), Báo Sức khỏe và Đời
sống, website Cục Y tế dự phòng vncdc.gov.vn, website của UBND huyện.
- BCĐ cấp huyện tổ chức họp báo hàng ngày cung cấp thông tin và định
hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng
chống.
- Các cơ quan liên quan triển khai mạnh mẽ các biện pháp truyền thông để
người dân hiểu, không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện
pháp phòng chống:
+ Không tập trung đông người, không tiếp xúc với người bệnh.
+ Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan báo
chí trung ương và địa phương, các nhà mạng điện thoại di động, mạng xã hội và
truyền thông trực tiếp tại cộng đồng dân cư.
- Chỉ đạo các cơ quan liên quan, liên tục theo dõi và phối hợp xử lý các tổ
chức, cá nhân phát tán thông tin sai 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.
5.5. Công tác hậu cần
Ngoài các hoạt động như cấp độ 4, cần triển khai thêm các hoạt động sau:
- Khẩn trương huy động toàn thể hệ thống chính trị, các Ban, ngành, đoàn
thể, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên
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CS Hồ Chí Minh... quyết liệt tham gia phòng chống dịch bệnh. Khẩn trương tập
trung sử dụng, huy động mọi nguồn lực có thể để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo
đáp ứng tối đa nhu cầu về thuốc, hoá chất, vật tư, TTB... nhằm hạn chế tối đa dịch
bệnh lây lan, hạn chế thâp nhất tỷ lệ tư vong, người mắc mơi.
- Tiếp tục đề nghị bố trí kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch, bố trí
ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài
tại địa bàn.
- Chỉ đạo các lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền thực hiện các công tác
bảo đảm an ninh trong địa bàn, an toàn tại cơ sở điều trị cách ly, khu vực cách ly
tại nhà và cho lực lượng tham gia phòng chống dịch, người dân vùng có tình trạng
khẩn cấp.
- Kêu gọi sự ủng hộ và tiếp nhận các nguôn viện trợ của các tổ chức, cá nhân
trong va ngoài nước.
- Khẩn trương, tổng hợp tình hình thuốc, hóa chất,vật tư, trang thiết bị, máy
móc và nhu cầu kinh phí về công tác giám sát dự phòng, truyền thông; kinh phí
đảm bảo cho đơn vị được trưng dụng ở trên; xây dựng dự toán bổ sung kinh phí
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đề xuất cho UBND huyện.
- Triển khai các hoạt động bảo đảm cung cấp thực phẩm, nước uống và dịch
vụ thiết yếu cho các vùng có tình trạng khẩn cấp phải cách ly tuyệt đối và cơ sở
điều trị cách ly tuyệt đối. Trưng mua, trưng dụng, điều động nhằm hỗ trợ kịp thời
thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân đáp ứng
nhu cầu của các cơ sở điều trị và địa phương; để đáp ứng yêu cầu của công tác
phòng chống dịch bệnh.
- Tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp áp dụng các biện pháp ưu tiên chuyên
chở thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, hoá chất xử lý dịch bệnh, lương thực, thực
phẩm, hàng hoá cần thiết đến những vùng có dịch bệnh.
- Bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch và
người dân vùng có tình trạng khẩn cấp.
- Phối hợp các ngành có liên quan bảo đảm nhân lực, vật tư, trang thiết bị
để xử lý chôn cất tử thi người mắc bệnh theo theo Công văn số 495/BYT-MT ngày
06/02/2020 của Bộ Y tế về quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong
do nhiễm COVID-19.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo cấp xã
- Chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể các thôn, làng
trong việc phòng, chống dịch COVID-19.
- Tổ chức phối hợp với Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã
hội và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn xã, nhằm huy động mọi nguồn lực tham
gia và thực hiện kế hoạch khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19.
- Tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các ngành, cơ quan, làng thực hiện
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kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19.
- Đánh giá mức độ nghiêm trọng đề xuất cấp có thẩm quyền ban bố tình
trạng khẩn cấp (Theo pháp lệnh tình trạng khẩn cấp ngày 23/3/2000 của Quốc hội
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).
2. Trạm y tế
- Tham mưu cho UBND xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch đáp ứng phòng
chống dịch bệnh COVID-19.
- Tổ chức giám sát, điều tra, 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 niên, phụ nữ
và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
tại các hộ gia đình.
3. Các Phòng, Ban, ngành, các hội đoàn thể xã
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành; chủ động xây dựng
kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp chặt chẽ với trạm y tế
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch xâm nhập, đặc biệt đối với giám sát
bệnh ở những người mới từ vùng có dịch trở về.
3.1. Cán bộ Văn hóa – xã hội
- Tuỳ theo diễn biến của tình hình dịch có thể chỉ đạo dừng hoặc hạn chế tổ
chức lễ hội với quy mô giao lưu rộng và có sự tham gia của các địa phương.
- Chỉ đạo các nhà cho thuê quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày,
lịch trình của khách thuê và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế hoặc chính quyền
nếu phát hiện nghi ngờ mắc bệnh.
- Chỉ đạo việc đưa tin, tham gia tuyên truyền phòng chống dịch.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn những thông tin sai sự thật gây hoang mang
trong dư luận xã hội về tình hình dịch bệnh và xử lý nghiêm các vi phạm do đăng
tải, chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch trên địa bàn.
- Kịp thời đưa tin, bài phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin chưa
được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh; Nêu gương, cổ vũ các hoạt động tích cực
trong công tác phòng, chống dịch của các tổ chức, cá nhân.
- Có Kế hoạch thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những
người xuất phát, trở về từ các vùng đang có dịch. Không tổ chức đưa người đến
các vùng đang có dịch.
3.2. Công an xã
- Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế trong việc giám sát, quản lý và cung cấp
thông tin những người đi về từ vùng có dịch bệnh COVID-19 lưu trú trên địa bàn.
Phối hợp thực hiện cách ly bắt buộc đối với những trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ
mắc bệnh, triển khai các biện pháp chống dịch khi cần thiết. Cung cấp đầy đủ thông
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tin cho Trạm Y tế đối với những trường hợp người từ vùng dịch trở về. Tổ chức
xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về tình hình dịch,
gây hoang mang trong cộng đồng.
- Phối hợp với Trạm Y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt
chẽ để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bảo đảm an ninh cho
việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ
các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành Y tế.
- Đảm bảo ổn định an ninh, trật tự xã hội khi dịch bệnh xảy ra ở cấp độ lớn,
đặc biệt trong cấp độ 4, cấp độ 5.
3.3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện
- Phối hợp với các ngành liên quan, trường học, Công ty cao su khảo sát,
chuẩn bị các Khu vực cách lý tập trung đảm bảo theo quy định.
- Đảm bảo ổn định an ninh, trật tự xã hội khi dịch bệnh xảy ra ở cấp độ lớn,
đặc biệt trong cấp độ 4, cấp độ 5.
- Hỗ trợ nhân lực để tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh khi có yêu
cầu
3.4. Các trường học:
- Lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền cho 100% giáo viên, học sinh các
cấp về công tác phòng, chống dịch; có trách nhiệm tham gia các hoạt động
phòng, chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu của ngành Y tế.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế, tổ chức phun khử khuẩn tại các lớp học và
lau sàn nhà, bàn ghế, dụng cụ dạy và học hàng ngày bằng các dung dịch sát khuẩn.
Trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp chỉ đạo các trường học đóng cửa để hạn
chế lây lan phát tán mầm bệnh.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn
tuyệt đối cho học sinh các cấp khi đi học trở lại và có phương án, xử lý kịp thời tại
trường khi có trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19.
3.5. Công chức Tài chính – Kế toán:
Trên cơ sở đề xuất kinh phí của các đơn vị đúng quy định, rà soát, tổng hợp
tham mưu UBND xã bố trí kinh phí để triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID19 trên địa bàn xã theo phân cấp quản lý ngân sách của Luật Ngân sách đảm bảo
hiệu quả, tiết kiệm. Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo đúng nguyên tắc
quản lý tài chính. Đồng thời đề xuất lên cấp huyện trong trường hợp thiếu hụt ngân
sách xã
3.6. Công chức Địa chính - Nông nghiệp:
- Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế và các ngành có liên quan triển khai các
hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
- Kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ và lưu thông gia súc, gia cầm trên địa
bàn, lưu ý các vùng giáp ranh nhằm góp phần tích cực nâng cao hiệu quả phòng
chống dịch bệnh COVID-19.
- Đảm bảo cung cấp nước sạch, vệ sinh cho các khu vực cách ly, hộ gia đình
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bị ảnh hưởng.
3.7. Cán bộ Dân tộc – Tôn giáo
- Tổ chức việc truyền thông về phòng, chống dịch bệnh bằng tiếng dân tộc
trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Chủ động phối hợp với Trạm Y tế giải quyết kịp thời những vấn đề mang
tính đặc thù liên quan đến phong tục tập quán của đồng bào để thực hiện phòng,
chống dịch có hiệu quả.
3.8. Công chức Địa chính – Xây dựng
- Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc và thường
xuyên việc thu gom rác thải đặc biệt là rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.
- Phố hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức triển khai xử lý y tế , vệ sinh
trong các hoạt động mai táng các ca bệnh tư vong do dich bệnh (nếu có) theo Công
văn số 495/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về quản lý chất thải y tế và xử
lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm COVID-19.
4. Các làng
- Các làng, tổ công tác phòng chống dịch nêu cao tinh thần cảnh giác phòng
chống dịch.
- Kịp thời báo cáo ngay cho BCĐ xã khi phát hiện có người ngoài địa bà,
người từ vùng dịch trở về địa phương để thực hiện khai báo y tế, cách ly.
- Tuyên truyền vận động nhân dân tự giác phòng chống dịch cho bản thân
và cho toàn xã hôi theo các khuyến cáo, hướng dẫn của cấp trên cũng như của
UBND xã.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Hội Liên hiệp Phụ
nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Công đoàn; Đoàn xã
- Chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với Trạm Y tế
và các ngành thực hiện phổ biến, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của
nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; phát
huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe
của mình và cộng đồng.
- Tham gia các đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại
các địa phương.
- Căn cứ tình hình dịch bệnh, xem xét phối hợp với Trạm y tế, Trung tâm Y
tế huyện chỉ đạo, điều phối nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
6. Chế độ thông tin báo cáo:
Duy trì liên tục “đường dây nóng” Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ, của
Trưởng Công an xã, Trưởng trạm y tế xã. Thực hiện báo cáo hàng ngày: Trạm Y
tế xã, thị trấn báo cáo cho BCĐ cấp xã, Trung tâm Y tế huyện trước 14 giờ 30 phút
cùng ngày; BCĐ cấp xã báo cáo về BCĐ cấp huyện (thông qua phòng Y tế) trước
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15 giờ 00 phút cùng ngày để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Y tế, Thường trực
Huyện ủy và UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Trên đây là kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19. Kế
hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với
tình hình diễn biến dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng chống dịch
tại địa bàn xã./.

