
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BA ĐỒN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KB-UBND      Ba Đồn, ngày         tháng       năm 2021 

 

KỊCH BẢN 

Ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn 

 

Trước diễn biến mới phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả 

nước; thực hiện Kịch bản số 220/KB-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc Ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, 

Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn thị xã Ba Đồn, cụ thể như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

- Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;  

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về  

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;  

- Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;  

- Quyết định số 2686/QĐ-BYT ngày 31/5/20201 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương 

ứng trong phòng, chống dịch Covid-19”; 

- Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong 

phòng, chống dịch Covid-19”; 

- Quyết định 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế ban hành Hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2); 

- Quyết định 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19”; 

- Quyết định 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế Về việc ban 

hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng 

thái bình thường mới”; 

- Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế Về việc ban 

hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19”; 

- Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc Ban 

hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch 

Covid-19”; 
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- Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc Ban 

hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng 

chống dịch Covid-19”; 

- Công văn số 1245/UBND-NCVX ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Bình về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung trong phòng, chống 

dịch Covid-19; 

- Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Bình về Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov); 

- Kịch bản số 220/KB-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về việc Ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH 

Tính đến ngày 26/7/2021, trên thế giới ghi nhận 195.048.423 người mắc 

và 4.179.014 người tử vong tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dự báo dịch bệnh 

Covid-19 sẽ tiếp tục gia tăng tại nhiều quốc gia trên trên thế giới, các quốc gia 

thuộc Châu Âu, Châu Mỹ sẽ vẫn tiếp tục là tâm dịch của thế giới, dự báo sẽ đối 

mặt với làn sóng dịch bệnh tiếp theo trong năm nay, mà trước hết là làn sóng lây 

nhiễm thứ 4 tại thời điểm hiện tại. Một số nước tại Châu Á như Mỹ, Nga, Ấn 

Độ, Indonesia, Malaysia. Thái Lan, Cam Pu chia..  có số mắc và tử vong không 

ngừng tăng lên. Hiện nay, nhiều nước đã nghiên cứu và sản xuất vắc xin phòng 

bệnh Covid-19 nhưng số lượng còn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu. Tổ chức Y tế 

thế giới và các chuyên gia nhận định, cần khoảng ít nhất 2 năm nữa dịch bệnh 

mới có thể được khống chế trên toàn cầu.   

 Tại Việt Nam, tính đến ngày 26/7/2021, đã ghi nhận 106.347  trường hợp 

mắc Covid-19, số ca khỏi bệnh 84.475, số ca tử vong 524, sau nhiều nỗ lực hết 

sức mình của cả hệ thống chính trị, thì nay dịch đã xuất hiện ở nhiều địa 

phương, diễn biến nhanh và khó lường, số lượng người mắc bệnh và người chết 

tiếp tục gia tăng... Dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục phức tạp, sẽ còn lâu 

dài, chưa thể khẳng định thời điểm hết dịch. 

 Tại Quảng Bình,  tính từ 27/4/2021 đến ngày 26/7/2021 đã theo dõi, cách 

ly y tế tại nhà 13.615 người,  cách ly tập trung 6.417 người. Từ đầu vụ dịch đến 

thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh  ghi nhận 06 ca dương tính cộng đồng. Nguy 

cơ xuất hiện dịch bệnh trong cộng đồng luôn thường trực.  

Tại thị xã Ba Đồn, tính từ 27/4/2021 đến ngày 26/7/2021 đã theo dõi, cách 

ly y tế tại nhà 1.860 người,  chuyển cách ly tập trung 65 người, cách ly tập trung 

tại cơ sở cách ly tập trung thị xã 97 người. Cùng với cả nước thị xã Ba Đồn đã 

tăng cường triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu kép đạt kết quả bước đầu. 

Đây là thành quả quan trọng góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy 

nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, nhất là từ người nhập cảnh nhưng 

không chấp hành nghiêm quy định về cách ly, giám sát y tế, người thực hiện 

biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh. 

 Vi rút biến chủng rất nhanh, ngày càng khó lường, dịch bệnh trên thế giới 
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đang bùng phát ở các nước lân cận, người nhập cảnh trái phép, một số trường 

hợp tái dương tính sau khi điều trị khỏi bệnh, nhiều tỉnh thành đã xuất hiện ổ 

dịch, dòng người di cư nơi này sang nơi khác, tỉnh này sang tỉnh khác rất lớn, 

nguy cơ dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn thành phố rất cao. Các biện pháp 

phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào cách ly nguồn lây, vệ sinh môi trường, vệ 

sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh, phòng chống lây truyền tại 

cộng đồng… 

 Nhằm chủ động ứng phó, triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống dịch, nhanh chóng khống chế, kiểm soát không để lây lan 

rộng ra cộng đồng khi phát hiện trường hợp có ca mắc Covid-19, Ủy ban nhân 

dân thị xã xây dựng kịch bản ứng phó tình huống khi có dịch bệnh Covid-19 xảy 

ra trên địa bàn thị xã như sau: 

III. MỤC TIÊU 

 1. Phát hiện sớm, truy vết, khoanh vùng, cách ly triệt để các trường hợp 

nhiễm SARS-CoV-2 (bao gồm trường hợp tái dương tính sau khi điều trị khỏi 

bệnh), ngăn không cho dịch Covid-19 từ bên ngoài xâm nhập vào địa phương, 

xử lý kịp thời không để dịch lan rộng trong cộng đồng và không để dịch lây lan 

sang các vùng khác, địa phương khác, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và 

tử vong. Hạn chế và giảm thiểu tối đa tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh 

tế, trật tự, an toàn xã hội. 

 2. Kịp thời thu dung, điều trị (khi có yêu cầu) tại bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quảng Bình hoặc các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn và chuyển 

tuyến trên các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất tình trạng tử vong do SARS-

CoV-2. 

IV. NỘI DUNG KỊCH BẢN 

1. Trường hợp có ca bệnh xác định tại cơ sở khám, chữa bệnh 

- Cơ sở khám bệnh chữa bệnh có ca bệnh xác định: Thực hiện theo Quyết 

định số 1551/QĐ-BYT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong 

phòng, chống dịch Covid-19”. Thực hiện báo cáo cho Ban Chỉ đạo thị xã, Sở y 

tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và xin ý kiến chuyển người bệnh đến bệnh 

viện dã chiến của tỉnh hoặc bệnh viện được chỉ định điều trị bệnh nhân Covid 

19. 

- Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình tiến hành rà soát, khoanh vùng, cách 

ly, lập danh sách các trường hợp F1, F2, F3 xin ý kiến của Sở y tế để xử lý. phối 

hợp với các lực lượng tại địa phương điều tra dịch tễ các đối tượng nguy cơ, lấy 

mẫu xét nghiệm.  

- Kích hoạt " Tổ Covid-19 cộng đồng " để rà soát, điều tra, truy vết triệt 

để, tránh bỏ sót. Lập danh sách các trường hợp F1, F2, F3 để xử trí theo quy 

định của Bộ Y tế. 

2. Trường hợp có ca bệnh xác định tại Cơ sở cách ly y tế tập trung thị 

xã Ba Đồn. 

- Khi phát hiện ca bệnh tiến hành cách ly ngay ca bệnh, báo cáo Ban Chỉ 

đạo thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, Sở Y tế, trung tân kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tiến 
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hành phương án cách ly, xử lý ổ dịch tại cơ sở cách ly và truy vết các đối tượng 

liên quan. 

- Báo cáo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để chỉ định vận chuyển ca 

bệnh xác định về điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 

hoặc bệnh viện dã chiến. 

3. Trường hợp có ca bệnh xác định trong cộng đồng 

3.1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã họp 2 ngày 1 lần, họp 

định kỳ và đột xuất khi cần, thường trực chống dịch 24/24 giờ chỉ đạo, huy động 

nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng, chống trên địa bàn; báo cáo hàng 

ngày tình hình diễn biến của dịch; tham mưu Thị ủy, HĐND thị xã huy động 

toàn thể hệ thống chính trị của thị xã, các ban, ngành, đoàn thể, UBMTTQ Việt 

Nam thị xã, Hội cựu Chiến binh… triển khai các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống 

dịch. 

- Khẩn trương rà soát, đánh giá khả năng phòng, chống dịch của thị xã, bổ 

sung kế hoạch tổng thể, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tập trung và 

ưu tiên đối với các khu vực và địa bàn nhiều nguy cơ như: khu dân cư, chợ dân 

sinh, bệnh viện, đầu mối giao thông, văn phòng..., bám sát tình hình để kiểm 

soát dịch bệnh hiệu quả. 

- Chính quyền xã, phường chỉ đạo “Tổ Covid-19 cộng đồng”, thực hiện 

“đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để phát hiện sớm nhất các 

nguồn lây; yêu cầu mọi người dân khai báo y tế và thực hiện giám sát chặt chẽ 

các trường hợp có nguy cơ. 

- Chỉ đạo các đơn vị, các ngành rà soát, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất 

cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư 

y tế, sinh phẩm, trang bị phòng hộ cho nhân viên y tế và cán bộ làm nhiệm vụ 

phòng chống dịch; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực, vật lực cho công tác phòng, 

chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. 

- Kích hoạt ngay hoạt động Ban chỉ đạo các cấp tiến hành chỉ đạo, điều 

hành theo dõi diễn biến, phòng chống dịch và điều trị bệnh; sẵn sàng mọi điều 

kiện (nhân lực, phương tiện, bệnh viện dã chiến, lương thực, thực phẩm...) cho 

mọi tình huống, bảo đảm ứng phó ngay lập tức, kể cả khi áp dụng tình trạng 

khẩn cấp về dịch hoặc khi phải áp dụng các biện pháp như giới nghiêm, giãn 

cách xã hội, thiết quân luật. 

- Xây dựng phương án huy động nhân lực, vật lực để sẵn sàng đảm bảo 

việc cách ly, điều trị người bệnh trong trường hợp dịch lây lan, quy mô lớn, khi 

có yêu cầu. 

- Chỉ đạo triển khai các chính sách, biện pháp nhằm hạn chế tối đa tác 

động tiêu cực đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã 

đề ra; có kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển du lịch; có giải pháp 

bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, đời sống sinh hoạt bình thường của 
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nhân dân, nhất là vùng có dịch; có chính sách hỗ trợ những người có hoàn cảnh 

khó khăn, người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch. 

- Thực hiện 5 nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19 là: “Ngăn chặn; 

phát hiện; cách ly; khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả”. Vận dụng 

linh hoạt, sáng tạo “chiến lược phát hiện; chiến lược cách ly và chiến lược 

khoanh vùng dập dịch” là hết sức quan trọng và đóng vai trò then chốt cho 

chống dịch. 

- Chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động nhân lực bác sỹ, điều dưỡng, 

nhân viên y tế, lực lượng cán bộ ngành y nghỉ hưu, sinh viên ngành y là con em 

địa phương tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch. 

3.2. Công tác giám sát, phát hiện 

- Ngành Y tế phối hợp với ngành Công an, Ủy ban nhân dân xã, phường 

tập trung, dồn lực xử lý triệt để các ổ dịch xảy ra trên địa bàn; khẩn trương truy 

vết, áp dụng ngay các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy 

cơ, tiếp xúc gần với người bệnh, tiếp xúc với người tiếp xúc gần, người qua lại ổ 

dịch theo đúng quy định để tổ chức cách ly. Những người tiếp xúc gần với bệnh 

nhân hay còn gọi là F1, đây là những người có nguy cơ rất cao bị lây bệnh và có 

thể sẽ trở thành nguồn lây nguy hiểm trong cộng đồng, vì vậy việc truy vết F1 

ngay khi phát hiện ca bệnh là yếu tố cực kỳ quyết định trong việc chống dịch với 

nguyên tắc là phải “Thần tốc và triệt để”.  

- Xác định các “mốc dịch tễ”, căn cứ vào các mốc dịch tễ nhận được, 

Trung tâm Y tế thị xã ngay lập tức cử các đội phản ứng nhanh phối hợp với các 

ngành, địa phương đồng loạt tới các địa điểm để truy vết F1. Trong trường hợp 

một số “mốc dịch tễ” nằm ngoài địa bàn thị xã quản lý thì báo cáo Ban chỉ đạo 

tỉnh liên hệ và thông báo cho các địa phương, đơn vị liên quan để phối hợp điều 

tra truy vết ngay. Tất cả các địa phương có liên quan đồng loạt ra quân truy vết 

F1 tại các mốc dịch tễ đó. Việc này giúp cho việc truy vết được thần tốc và toàn 

diện. 

- 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 theo thời gian quy định; hướng dẫn người tiếp xúc với người 

tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe và khai báo y tế, báo ngay cho cơ quan 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/nghi ngờ mắc bệnh và lấy mẫu xét nghiệm 

theo đúng quy định, phòng chống lây nhiễm chéo. 

- Tiếp tục cập nhật và tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng, 

chống dịch Covid-19 cho tuyến xã, phường. 

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế; 

kích hoạt các đội đáp ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch. 

- Khẩn trương thực hiện giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp 

cấp có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng. 
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- Thực hiện giám sát dựa vào sự kiện, giám sát viêm đường hô hấp cấp 

nặng do vi rút, kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh 

vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng. 

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm gửi CDC tỉnh làm xét nghiệm 

SARS-COV-2 các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên 

quan để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp 

khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp 

tiếp xúc không để lan rộng. 

- Thường xuyên cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, 

chẩn đoán, xử lý ổ dịch; đánh giá rút kinh nghiệm về hiệu quả các biện pháp đã 

triển khai để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm 

dịch bệnh. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tuyến trên để 

kịp thời chia sẻ thông tin, tham vấn về dịch tễ của bệnh, hoạt động giám sát, 

phương pháp phát hiện, chẩn đoán, biện pháp xử lý ổ dịch, dịch, điều trị bệnh 

nhân, cách ly và phòng, chống dịch bệnh phù hợp.  

- Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can 

thiệp phù hợp (khi có yêu cầu điều trị tại tuyến thị xã). 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

3.3. Tổ chức cách ly, khoanh vùng, xử lý ổ dịch 

a. Quy mô 

Tùy theo diễn biến cụ thể tình hình dịch bệnh để lựa chọn quy mô khu 

vực phong tỏa phù hợp với ổ dịch/vùng dịch như sau: 

- Quy mô cụm dân cư, liên cụm  

- Quy mô Khu phố, Tổ dân phố,thôn; liên Khu phố, Tổ dân phố,thôn tùy 

tình hình thực tế. 

- Quy mô xã, phường; liên xã, phường. 

- Quy mô toàn thị xã. 

b. Thời gian áp dụng 

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Ban chỉ đạo các cấp ra 

quyết định cách ly theo quy mô, thời gian cách ly phù hợp quy định. 

c. Thiết lập chốt, trạm kiểm soát ra/vào khu vực phong tỏa 

- Khảo sát địa lý, địa hình, địa vật toàn khu vực phong tỏa. 

- Vẽ sơ đồ toàn bộ đường chính, đường làng, lối mở, ngõ, ngách ra/vào 

vùng cách ly và các đặc thù địa lý có liên quan đến khu vực phong tỏa. 

- Lập sơ đồ chốt, trạm kiểm soát tại tất cả đường chính, đường làng, lối 

mở, ngõ, ngách ra/vào khu vực phong tỏa. 

- Phân công và bố trí lực lượng tại các chốt/trạm kiểm soát. 

- Thành phần chốt/trạm kiểm soát: Bao gồm thành phần công an, quân 

đội, cán bộ xã, phường, cán bộ y tế, môi trường, dân quân, các tổ chức chính trị - 

xã hội, đoàn thể. Trong đó, lực lượng Công an là trưởng chốt. 

- Nhiệm vụ của chốt/trạm kiểm soát: 
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+ Kiểm soát chặt chẽ 24/24h không cho người, hàng hóa, phương tiện tự ý 

ra/vào khu vực phong tỏa. Người được phép ra/vào khu vực phong tỏa là những 

người đang thực hiện nhiệm vụ được phân công tại khu vực phong tỏa; chỉ cho 

phép ra/vào khu vực phong tỏa những hàng hóa, phương tiện phục vụ việc cách 

ly; một số trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa 

phương. 

+ Lập danh sách, đo thân nhiệt, khai báo y tế, quan sát tình trạng sức khỏe 

tất cả người được phép ra/vào khu vực phong tỏa. 

+ Yêu cầu tất cả những người được phép ra/vào khu vực phong tỏa phải 

đeo khẩu trang và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh; khi ra 

phải tháo bỏ khẩu trang đã sử dụng và thu gom vào nơi quy định tại chốt kiểm 

soát và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh và thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

+ Kiểm soát, khử trùng, vệ sinh môi trường toàn bộ phương tiện được 

phép ra/vào khu vực phong tỏa. 

d. Thành lập, kiện toàn các “Tổ Covid-19 cộng đồng” 

Ủy ban nhân dân xã, phường ra quyết định thành lập, kiện toàn “Tổ giám 

sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” gọi tắt là “Tổ Covid-

19 cộng đồng” ở khu vực phong tỏa (sau đây được gọi là Tổ). Tổ là cầu nối chủ 

động về công tác phòng chống dịch của chính quyền và ngành y tế đến với nhân 

dân, giúp cho người dân yên tâm, tin tưởng và thực hiện tốt các biện pháp phòng 

chống dịch. 

- Thành phần: 

Mỗi tổ gồm 2-3 người là cán bộ thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - 

xã hội, đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư. Tùy theo điều kiện thực tế, 

mỗi tổ phụ trách từ 30-50 hộ gia đình và có phân công danh sách hộ gia đình cụ 

thể cho từng Tổ. 

- Nhiệm vụ: 

Thực hiện nguyên tắc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” theo các nội dung: 

+ Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, 

chống dịch tại từng hộ gia đình: hạn chế ra ngoài; đeo khẩu trang; rửa tay bằng 

xà phòng; vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, giữ khoảng cách; không tiếp xúc với 

người bên ngoài; tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày và chủ động 

khai báo y tế khi trong gia đình có người nghi ngờ, mắc bệnh... 

+ Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính 

quyền địa phương và y tế xã, phường những trường hợp nghi mắc Covid-19 phát 

hiện được tại các hộ gia đình như: sốt; ho; đau họng; cảm cúm; viêm đường hô 

hấp... để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời. 

+ Phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự 

giác khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định; người từ vùng dịch trở về chưa khai báo y tế. 
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+ Trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết F1, F2 khi có ca bệnh liên 

quan ở địa bàn phụ trách. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả năng do Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch xã, phường phân công. 

Các thành viên của Tổ khi làm nhiệm vụ phải luôn đeo khẩu trang; sử 

dụng nước sát khuẩn tay; tấm che mặt (nếu có). Trong quá trình làm nhiệm vụ, 

không vào bên trong nhà dân, chỉ cần gõ cửa, đứng ngoài nhà yêu cầu người dân 

đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu trên 2 mét khi giao tiếp với người 

trong hộ gia đình để đảm bảo an toàn phòng tránh lây nhiễm. 

e. Tổ chức cách ly y tế 

Trong khu vực phong tỏa cần thực hiện các biện pháp cách ly y tế nghiêm 

ngặt, cụ thể như sau: 

- Tổ chức cách ly hộ gia đình 

+ Thực hiện cách ly tại từng hộ gia đình trong cộng đồng với nguyên tắc: 

nhà cách ly với nhà; không ai đến nhà ai; không cho ai vào nhà mình; nhà nào ở 

yên nhà ấy, hạn chế tối đa ra khỏi nhà, không gặp gỡ ai ở bên ngoài. Các gia 

đình chỉ cử người ra ngoài mua các nhu yếu phẩm khi cần thiết. 

+ Để đảm bảo tốt việc cách ly hộ gia đình, chính quyền sở tại nên phát 

“Thẻ cho phép ra ngoài phục vụ hộ gia đình” đến từng hộ dân để mua nhu yếu 

phẩm cần thiết theo ngày chẵn và ngày lẻ để hạn chế tối đa việc tụ tập đông 

người cùng một lúc, tại một địa điểm. Thẻ này được phép ra khỏi nhà nhưng chỉ 

ở bên trong phạm vi vùng cách ly y tế. 

+ Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát trong khu vực phong tỏa. Lực 

lượng này gồm công an, dân quân, cán bộ chính quyền và các lực lượng tình 

nguyện khác để đảm bảo việc tuân thủ cách ly tại cộng đồng; xử phạt theo quy 

định của pháp luật nếu vi phạm các biện pháp phòng chống dịch hoặc đi ra ngoài 

nhà không có lý do hoặc không có thẻ. 

- Tổ chức cách ly ca bệnh và những người tiếp xúc: 

+ Ca bệnh xác định: Báo ngay Ban chỉ đạo tỉnh để Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh vận chuyển ca bệnh xác định về điều trị cách ly tại Bệnh viện đa 

khoa khu vực Bắc Quảng Bình. 

+ Người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1): 

Tổ chức cách ly ngay tất cả người tiếp xúc gần tại cơ sở cách ly tập trung 

theo quy định. Trung tâm Y tế thị xã chủ động lên phương án và báo cáo Ban 

chỉ đạo thị xã vận chuyển các đối tượng F1 về khu cách ly tập trung. 

Lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương 

pháp RT-PCR ít nhất 3 lần trong quá trình cách ly vào ngày đầu, ngày thứ 7 

và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung. 

Lấy mẫu lần 1 ngay khi được cách ly: 
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+ Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý 

như ca bệnh xác định. 

 + Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục 

cách ly, theo dõi sức khỏe hàng ngày (đo thân nhiệt, phát hiện các triệu chứng) 

tại cơ sở cách ly tập trung đủ thời gian quy định. Trong quá trình theo dõi nếu 

xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét 

nghiệm SARS-CoV-2. 

Lấy mẫu lần 2, 3 trong thời gian cách ly: 

 - Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý 

như ca bệnh xác định. 

 - Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 3 âm tính với SARS-CoV-2 thì kết 

thúc việc cách ly tập trung sau thời gian quy định và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại 

nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 7 và 

ngày thứ 14 trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú. 

+ Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) 

Yêu cầu cách ly tại nhà và hướng dẫn cách tự phòng bệnh và tự theo dõi 

sức khỏe trong khi chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR của F1: 

- Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR của F1 dương tính với SARS-CoV-2 

thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1. 

- Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR của F1 âm tính với SARS-CoV-2 thì 

hướng dẫn F2 tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như những 

người dân khác trong vùng cách ly. 

+ Ca bệnh nghi ngờ 

- Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình chủ động lên phương án vận chuyển 

các ca bệnh nghi ngờ về cách ly, điều trị ngay tại bệnh viện mình (ca bệnh nghi 

ngờ phải được điều trị khu riêng với khu điều trị bệnh nhân xác định). 

Lấy mẫu bệnh phẩm lần 1 để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp RT-PCR ngay khi nhập viện: 

- Nếu ca bệnh nghi ngờ có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với 

SARS-CoV-2 thì xử trí là ca bệnh xác định. 

- Nếu ca bệnh nghi ngờ có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với 

SARS-CoV-2 thì chuyển trường hợp này sang khu cách ly, điều trị riêng cho 

bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính và tiếp tục cách ly đủ theo thời gian 

quy định. 

Lấy mẫu bệnh phẩm lần cuối để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp RT-PCR trong ngày kết thúc cách ly. 

- Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý 

là ca bệnh xác định. 

- Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 thì kết thúc 

việc cách ly tập trung và tiếp tục cách ly tại nhà ít nhất 14 ngày. 

+ Người tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ 

Yêu cầu cách ly tại nhà và hướng dẫn cách tự phòng bệnh và tự theo dõi 

sức khỏe trong khi chờ kết quả xét nghiệm của ca bệnh nghi ngờ: 
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- Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR của ca bệnh nghi ngờ dương tính với 

SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly những người này thành F1. 

- Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR của ca bệnh nghi ngờ âm tính với 

SARS-CoV-2 thì hướng dẫn những người này tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch như những người dân khác trong vùng cách ly. 

3.4. Công tác tiếp nhận điều trị (Thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh) 

- Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình bố trí khu vực cách ly riêng để theo 

dõi, điều trị ca bệnh nghi ngờ. 

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây 

nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định.  

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế trực tiếp điều 

tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm 

sóc bệnh nhân và những người liên quan khác, không để lây nhiễm bệnh cho cán 

bộ y tế. 

- Chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực bệnh 

viện, bổ sung kế hoạch thu dung, điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng 

phát lan rộng (khi có yêu cầu). 

- Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến thông qua hội chẩn trực tuyến để bệnh 

viện tuyến trên tư vấn, hội chẩn hỗ trợ tuyến dưới. 

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

đoán, điều trị, kiểm thảo tử vong (nếu có) và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc 

điểm dịch bệnh. Cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, điều trị bệnh nhân và 

phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.  

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bố trí một khu vực điều trị cách ly 

riêng để cấp cứu, hồi sức, điều trị, đỡ đẻ, phẫu thuật... cho những bệnh nhân từ 

các vùng cách ly chuyển lên. 

- Trường hợp bệnh nặng, vượt quá khả năng thì bệnh viện báo cáo Ban 

chỉ đạo tỉnh để Ban chỉ đạo cử xe chuyên dụng và liên hệ chuyển bệnh nhân đến 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba - Đồng Hới hoặc Bệnh viện Trung ương 

Huế (cơ sở 2). 

3.5. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong vùng cách ly 

- Chính quyền và các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo 

an ninh, an toàn, trật tự cho người dân trong vùng cách ly. 

- Đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ trong vùng cách ly. 

- Không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người, đám ma, 

đám cưới, đám giỗ, tân gia, liên hoan ăn uống, sinh hoạt tôn giáo... trong vùng 

cách ly. 

- Không được họp chợ; đóng cửa các cửa hàng, cửa hiệu không cần thiết 

như vũ trường, quán karaoke... Chỉ các cửa hàng bán hàng hóa thiết yếu được 

mở cửa và phải có sự cho phép của chính quyền địa phương. 

- Tạm dừng hoạt động các công trình xây dựng trong vùng cách ly. 

- Học sinh trong vùng cách ly nghỉ học; học sinh, giáo viên, người lao 

động trong vùng cách ly học tập, làm việc bên ngoài vùng cách ly cũng phải 

được cho nghỉ và không đi ra ngoài vùng cách ly trong suốt thời gian cách ly. 
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- Người đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng cách ly được phép vào, ra vùng 

cách ly khi thực thi công vụ hoặc được phép di chuyển từ vùng cách ly đến khu 

vực ăn, nghỉ tập trung được chỉ định và phải tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng 

chống lây nhiễm. 

3.6. Đảm bảo an sinh xã hội trong vùng cách ly 

Chính quyền và các cơ quan chức năng tại địa phương đảm bảo các nhu 

cầu thiết yếu về an sinh xã hội cho người dân trong vùng cách ly, bao gồm: 

- Đảm bảo các nhu cầu thiết yếu thông qua việc cung ứng, thiết lập các 

điểm bán hàng bình ổn giá, xe bán hàng lưu động trong khu vực cách ly thay 

cho việc họp chợ để cung cấp: nhu yếu phẩm; lương thực, thực phẩm; năng 

lượng, xăng dầu; thuốc chữa bệnh thiết yếu, đảm bảo cung cấp đủ điện, nước 

sạch sinh hoạt; cung ứng trang bị phòng bệnh cá nhân: khẩu trang, xà phòng, các 

chất sát khuẩn thông thường; cung ứng các nguyên vật liệu khác như: vật liệu 

điện, nước... 

- Đảm bảo việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. 

- Đảm bảo nhân lực, phương tiện cho hoạt động chăm sóc, cấp cứu, điều 

trị người bệnh, giám sát, phòng chống lây nhiễm trong vùng cách ly. 

- Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân 

trong vùng cách ly nếu địa phương có điều kiện. 

3.7. Hoạt động xử lý môi trường, khử trùng khu vực ổ dịch 

Trung tâm Y tế thị xã chịu trách nhiệm xây dựng phương án và chủ động 

triển khai thực hiện. 

a. Đối với hộ gia đình bệnh nhân Covid-19 và hộ gia đình ca bệnh nghi 

ngờ: 

- Cán bộ y tế trực tiếp xử lý môi trường, tổ chức khử trùng tại nhà bệnh 

nhân các hộ gia đình xung quanh. 

- Tốt nhất nên đóng cổng/cửa nhà bệnh nhân không cho người ngoài ra 

vào nhà trong khi bệnh nhân và thành viên gia đình bệnh nhân đang được cách 

ly tại cơ sở y tế. 

b. Đối với hộ gia đình liền kề xung quanh: 

- Các hộ liền kề xung quanh phải được khử trùng: lau nền nhà, tay nắm 

cửa, bàn ghế và bề mặt các đồ vật khác trong nhà bằng dung dịch khử trùng 

chứa 0,05% clo hoạt tính. 

- Phun khử trùng dung dịch khử trùng chứa 0,1% clo hoạt tính các khu 

vực khác như khu bếp, nhà vệ sinh, sân, xung quanh nhà... 

c. Đối với các khu vực khác: 

- Trụ sở ủy ban xã, phường, trường học, trạm y tế, chợ... phun khử trùng 

dung dịch khử trùng chứa 0,1% clo hoạt tính. 

- Đôn đốc Ban chỉ đạo xã phường tổ chức lực lượng tổng vệ sinh đường 

làng ngõ xóm, tiến hành phun khử trùng dung dịch khử trùng chứa 0,1% clo 

hoạt tính những nơi có nguy cơ ô nhiễm... 

3.8. Tổ chức các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức 

khỏe cho nhân dân vùng phong tỏa 
Trong thời gian cách ly, người dân trong vùng phong tỏa không ra khỏi 

địa bàn, do vậy phải bảo đảm công tác y tế thiết yếu, bao gồm: cấp cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường, bệnh mạn tính, các dịch vụ y tế, tiêm chủng cho 
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một số nhóm đối tượng đặc biệt, chăm sóc giảm nhẹ... Để bảo đảm cho công tác 

này, cần triển khai các hoạt động sau: 

- Thiết lập tại trạm y tế xã, phường (TYT) ở vùng phong tỏa một phòng 

khám bệnh đa khoa tạm thời trong đó phải phân làm 2 khu riêng biệt để tránh 

lây nhiễm, gồm: khu tiếp nhận, khám và cách ly tạm thời các bệnh nhân nghi 

mắc bệnh Covid-19 và khu tiếp nhận, khám, cấp cứu các bệnh nhân thông 

thường khác. Nếu có điều kiện có thể thiết lập trong vùng cách ly phòng khám 

và cách ly tạm thời các bệnh nhân nghi mắc bệnh Covid-19 tại một địa điểm 

riêng biệt với trạm y tế xã, phường (phòng khám Covid). Có thể trưng dụng nhà 

văn hóa hoặc trường học để làm phòng khám Covid. 

- Ngay tại cổng trạm y tế có 01 bàn hướng dẫn và phân loại bệnh nhân 

ngay từ đầu và có biển chỉ dẫn rõ ràng. Tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, 

sốt, hắt hơi, sổ mũi, đau họng, dấu hiệu cảm cúm, viêm đường hô hấp đều phải 

được phân loại, hướng dẫn ngay sang khu tiếp nhận, khám và cách ly tạm thời 

các bệnh nhân nghi mắc bệnh Covid-19 hoặc phòng khám Covid. 

- Huy động nhân lực từ các bệnh viện công lập trên địa bàn về trạm y tế 

xã để thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cấp cứu thường trực 24/24 

giờ, gồm bác sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên... 

- Huy động và bổ sung trang thiết bị, phương tiện cần thiết. 

- Bổ sung thuốc bảo đảm tối thiểu danh mục thiết yếu và số lượng thuốc 

đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh các bệnh thường gặp, bệnh mạn tính 

ngay tại trạm y tế. Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình chịu trách nhiệm 

cung ứng đủ thuốc cho Trạm y tế và mở cổng thanh toán bảo hiểm y tế ngay tại 

trạm y tế. 

- Tổ chức triển khai công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh vượt khả 

năng điều trị của trạm y tế đến bệnh viện tuyến trên nhưng vẫn bảo đảm công tác 

cách ly y tế đối với người dân trong vùng được cách ly. 

- Bảo đảm một số dịch vụ y tế thiết yếu khác: 

Chuyển việc cấp Methadon, thuốc ARV từ tuyến thành phố về phục vụ 

ngay tại trạm y tế. Liên hệ với các bệnh viện tuyến trên để cung ứng kịp thời các 

thuốc đặc thù đối với người bệnh của vùng cách ly đang được quản lý, điều trị 

các bệnh mạn tính không lây nhiễm và các bệnh mạn tính khác, chăm sóc giảm 

nhẹ tại bệnh viện tuyến trên. Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung ứng dịch vụ tiêm chủng đối với một số dịch vụ 

tiêm chủng không thể trì hoãn như: tiêm vắc xin phòng bệnh uốn ván, tiêm vắc 

xin phòng bệnh dại. Tạm hoãn việc tiêm chủng thường xuyên trong tháng tại 

vùng cách ly cho đến khi hết thời gian cách ly để tránh ảnh hưởng của các phản 

ứng sau tiêm chủng tới công tác giám sát và phòng chống dịch tại vùng cách ly. 

3.9. Công tác hậu cần  

a. Đảm bảo hậu cần chuyên môn kỹ thuật 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp đảm bảo đầy đủ số 

lượng, chủng loại các loại trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cá nhân cho các 

lực lượng chống dịch và cung cấp đến tận nơi sử dụng, cụ thể như sau: 

- Đảm bảo đầy đủ các trang bị phòng chống lây nhiễm: khẩu trang, trang 

phục phòng hộ, dung dịch sát khuẩn các loại, ủng, găng tay, kính che giọt bắn 

các loại, mặt nạ... 



 

 

13 

 

- Đảm bảo cung ứng đầy đủ số lượng, chủng loại các loại trang thiết bị, 

máy móc, vật tư, hóa chất, nhiên liệu, xe cứu thương, phương tiện sửa chữa... 

phục vụ cho công tác chống dịch. 

b. Đảm bảo phương tiện vận chuyển 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp có phương án đảm bảo 

đầy đủ phương tiện vận chuyển con người, vận chuyển trang thiết bị máy móc, 

vật tư, hóa chất... từ vị trí tập kết hàng ngày đến vị trí sử dụng bên trong vùng 

cách ly y tế; Đảm bảo phương tiện vận chuyển các công dân phải đưa đi cách ly 

y tế tập trung theo quy định. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và khoảng cách làm 

việc giữa khu vực bên trong và khu vực bên ngoài của vùng cách ly y tế, Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp bố trí đủ số lượng, chủng loại phương 

tiện ô tô dân dụng, ô tô chuyên dụng và các loại phương tiện khác đảm bảo cho 

các lực lượng chống dịch hoàn thành nhiệm vụ. 

c. Đảm bảo hậu cần cho các lực lượng chống dịch 
Ban chỉ đạo các cấp đảm bảo hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ 

chống dịch bao gồm cả lực lượng trực tiếp và gián tiếp. Nội dung đảm bảo bao 

gồm: nơi ở, các bữa ăn, phương tiện sinh hoạt ăn ở, sinh hoạt hàng ngày. 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống 

Covid-19 các cấp tổ chức công tác hậu cần tập trung hoặc giao cho các lực 

lượng thành viên ban chỉ đạo tự tổ chức nhưng phải cung cấp đầy đủ, kịp thời 

kinh phí và kiểm tra, giám sát đảm bảo hậu cần tốt nhất cho công tác chống 

dịch. 

3.10. Công tác truyền thông 

- Duy trì hoạt động liên tục đường dây nóng của thị xã bao gồm: Phòng Y 

tế thị xã: 0912386048; 0918.378.567; Trung tâm Y tế thị xã: 0917.758.123 để 

tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, 

chống. 

- Thông tin kịp thời, chính xác trên các phương tiện truyền thông, các cơ 

quan báo chí về tình hình dịch bệnh để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - 

xã hội, không gây hoang mang trong nhân dân.  

- Xây dựng các phóng sự, tin bài và mời báo chí tham gia các hoạt động 

phòng chống dịch bệnh. 

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, hình 

thức truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng 

nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

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

hướng dẫn sử dụng biện pháp phòng hộ cá nhân. 

- Thực hiện quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh để ngăn chặn kịp 

thời và xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin phóng đại, thông tin sai, 

không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng 

- Nội dung hoạt động truyền thông phòng, chống dịch trong vùng cách ly 

+ Truyền thông vận động nhân dân về vai trò, trách nhiệm của mỗi người 

dân cần đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trong việc 

đồng thuận thực hiện cách ly tại vùng dịch. 
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+ Cập nhật tình hình dịch bệnh tại địa phương, đảm bảo bám sát diễn biến 

của dịch bệnh, truyền thông cho người dân địa phương trong các xã, phường  để 

ổn định tình hình của bà con trên địa bàn. 

+ Truyền thông về sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, ngành y tế trong việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 để nhân dân yên tâm. 

+ Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

xã, phường, cụ thể: Truyền thông rộng rãi các văn bản chỉ đạo; hướng dẫn việc 

phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh của ngành y tế; các khuyến cáo phòng, 

chống dịch bệnh đến từng xã, phường và từng người dân địa phương. 

+ Phổ biến kiến thức; phát tờ rơi, cung cấp tài liệu hướng dẫn phòng, 

chống dịch Covid-19 và hướng dẫn các hộ gia đình về cách phòng, chống dịch 

bệnh. 

+ Phối hợp quản lý các tin đồn, thông tin thiếu chính xác về tình hình dịch 

bệnh tại địa phương, ngăn chặn kịp thời các thông tin sai lệch. 

+ Nêu gương một số cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu nghiêm chỉnh thực 

hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cũng như cách ly tại địa 

phương. 

3.11. Công tác kiểm tra, giám sát 

Thành lập đội liên ngành các cấp với thành viên gồm cán bộ chính quyền, 

các ban ngành, đoàn thể hàng ngày đi kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tuyên truyền 

công tác phòng chống dịch trong vùng cách ly. 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, báo cáo Phòng Y 

tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã; SĐT: 

0912.386.048; 0918.378.567) sẽ cập nhật bổ sung điều chỉnh cho phù hợp tình 

hình thực tiễn. 

12. Thành lập chốt kiểm soát dịch để thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16: 

*Đối với cấp thị xã: 
Tham mưu UBND thị xã dự kiến thành lập 10 chốt để kiểm soát phòng, 

chống dịch Covid -19 (khi có yêu cầu thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 trên địa 

bàn thị xã) như sau” 

a) Địa điểm thành lập chốt, gồm: 

- Chốt Ga Minh Lệ, xã Quảng Minh;  

- Chốt thôn Minh Tiến, Quảng Minh (giáp ranh với xã Liên Trạch, huyện 

Bố Trạch);  

- Chốt phía Nam (đoạn qua Quốc lộ 1A phía bắc Cầu Gianh);  

- Chốt phía bắc (đoạn Quốc lộ 1A giáp ranh với xã Quảng Xuân);  

- Chốt phía Tây phường Quảng Phong (đoạn Quốc lộ 12 A giáp ranh với 

xã Quảng Thanh);  

- Chốt tại xã Quảng Sơn (giáp ranh với xã Cao quảng, huyện Tuyên Hóa;  

- Chốt tại xã Quảng Tiên  (đường 559 giáp ranh với xã Văn Hóa, huyện 

Tuyên Hóa); 

- Chốt tại xã Quảng Long đường ra huyện Quảng Trạch;  
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- Chốt tại xã Quảng Long (giáp ranh với Thôn Pháp Kệ, xã Quảng 

Phương);  

- Chốt tại TDP Tân Mỹ, phường Quảng Phúc (Giao Đồn Biên phòng Cửa 

khẩu Cảng Gianh kiểm soát). 

b) Dự kiến khung nhân lực tham gia chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 

- Mỗi chốt kiểm soát dịch dự kiến bố trí 5 người, gồm:  

+ 01 Cán bộ, chiến sĩ công an thị xã làm Chốt trưởng; 

+ 01 Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã làm Chốt phó; 

+ 01 Cán bộ viên chức y tế Trung tâm Y tế hoặc Trạm Y tế xã, phường –

Thành viên (do Trung tâm Y tế thị xã giới thiệu) 

+ 01 Cán bộ Đoàn TNCS HCM thị xã (do Thị đoàn giới thiệu); 

+ 01 Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid xã, phường (nơi 

có địa điểm bố trí chốt). 

c) Về cơ sở vật chất: 

- Lều bạc: 09 cái (do Ban Chỉ huy Quân sự thị xã bảo đảm). 

- Bàn ghế: 02 bộ/1 chốt, trưng dụng bàn ghế tại xã, phường nơi có địa 

điểm chốt (giao UBND xã phường nơi có bố trí chốt đảm nhiệm). 

* Đối với các xã, phường 
 Chủ động thành lập chốt (chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật 

chất, nhân lực, trang thiết bị bảo đảm cho việc thành lập các chốt kiểm soát dịch 

Covid-19 tại các cửa ngõ vào/ra địa bàn xã, phường), khi cần kích hoạt khẩn cấp 

theo tình huống, cấp độ dịch (khi có yêu cầu thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 trên 

địa bàn các xã, phường). Dự kiến khung nhân lực tại các chốt của xã, phường 5 

người/1 chốt như sau: 01 Đ/c Công an xã làm Chốt trưởng, 01 Đ/c Ban Chỉ huy 

Quân sự xã làm chốt phó; 01 Đ/c Đoàn xã, 01 Cán bộ y tế xã, phường).  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã 

- Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thi 

xã phù hợp với diễn biến dịch tễ trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát 

các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. 

- Căn cứ đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bệnh Covid-19 các 

xã, phường và Phòng Y tế: Quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch trong 

đó nêu rõ địa điểm, thời gian và phạm vi vùng cách ly. 

- Báo cáo tỉnh đề nghị Bộ Y tế thực hiện các bước công bố dịch theo quy 

định. 

2. Phòng Y tế 

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm phối hợp với các Phòng, Ban, 

đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống Covid-19. 

- Nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh. Báo cáo tình hình dịch 

bệnh 01 ngày 01 lần cho Ban chỉ đạo theo quy định. Báo cáo trực tiếp nếu có 

vấn đề phát sinh. 

- Có trách nhiệm thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch trên địa bàn 

thị xã đến các cơ quan truyền thông để phối hợp cung cấp thông tin, tuyên 

truyền, triển khai các hoạt động truyền thông phòng chống dịch tại cộng đồng. 
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- Đầu mối tổng hợp nhu cầu bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh của 

các đơn vị y tế, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND thị xã 

xem xét, phê duyệt. 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện công tác giám sát, phát hiện sớm theo 

nguyên tắc “ngăn chặn; phát hiện; cách ly; khoanh vùng dập dịch và điều trị 

hiệu quả”, truy vết thần tốc và triệt để, tổ chức cách ly y tế và công tác tiếp nhận 

điều trị, đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.... 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo tổ chức thực 

hiện công tác giám sát, phát hiện sớm theo nguyên tắc “ngăn chặn; phát hiện; 

cách ly; khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả”, truy vết thần tốc và triệt để, 

tổ chức cách ly y tế và công tác tiếp nhận điều trị, đảm bảo công tác kiểm soát 

nhiễm khuẩn. 

- Tổng hợp tình hình phòng, chống dịch bệnh, báo cáo cho UBND thị xã 

và Ban chỉ đạo thị xã theo quy định; kịp thời tham mưu đề xuất với UBND 

thành phố chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với diễn biến 

dịch tễ trên địa bàn. 

3. Bệnh viện Đa khoa KV Bắc Quảng Bình 

- Tăng cường giám sát, cách ly điều trị các trường hợp viêm phổi có yếu 

tố dịch tễ liên quan, các ca bệnh nghi ngờ.  

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

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

- Thực hiện nghiêm việc phân luồng, phân tuyến, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ 

tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi cần thiết. 

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, hóa 

chất, vật tư tiêu hao và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tổ chức thu dung, 

cấp cứu và điều trị (kích hoạt khi có yêu cầu).    

- Chủ động thông báo cho các đơn vị y tế dự phòng trong công tác thông 

tin, báo cáo trường hợp bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy 

định. 

- Tham mưu thành lập, kiện toàn Tổ phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các 

tình huống xảy ra  tại các chốt kiểm tra, giám sát người từ vùng dịch vào địa bàn 

thị xã để chuyển vào Bệnh viện cách ly, điều trị. 

4. Trung tâm Y tế thị xã 

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 của đơn vị. 

- Thực hiện công tác giám sát, phát hiện sớm theo nguyên tắc “ngăn chặn; 

phát hiện; cách ly; khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả”, truy vết thần tốc 

và triệt để, tổ chức cách ly y tế, đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn....  

- Duy trì hoạt động của các đội phản ứng nhanh để sẵn sàng điều tra, xử lý 

dịch kịp thời. Khi có yêu cầu tổ chức tốt công tác trực dịch 24/24 giờ, trực cấp 

cứu, phân tuyến, phân luồng, cách ly điều trị bệnh nhân. 

 - Phối hợp cùng với cơ quan phát thanh, truyền thông trên địa bàn cung 

cấp thông tin, tuyên truyền triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống 

dịch bệnh tại cộng đồng.  

- Đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc... cho công tác 

phòng, chống dịch.  
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- Tổ chức giám sát, truy vết, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý môi trường; chỉ 

đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

trạm y tế trên địa bàn. Tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Thực hiện công tác giám sát, phát hiện sớm theo nguyên tắc “ngăn chặn; 

phát hiện; cách ly; khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả”, truy vết thần tốc 

và triệt để, tổ chức cách ly y tế, đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.... Duy 

trì hoạt động của các đội phản ứng nhanh để sẵn sàng điều tra, xử lý dịch. Khi 

có yêu cầu tổ chức tốt công tác trực dịch 24/24 giờ, trực cấp cứu, phân tuyến, 

phân luồng, cách ly điều trị bệnh nhân. 

- Thành lập, duy trì đường dây tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình 

dịch bệnh. 

- Tổng hợp tình hình phòng, chống dịch bệnh, báo cáo cho UBND thị xã 

qua Phòng Y tế thị xã trước 16h00’ hàng ngày theo quy định. Báo cáo trực tiếp 

các vấn đề cấp bách qua số điện thoại 0917.758.123 

5. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp kiểm soát, phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Phối hợp với Công an thị xã, ngành y tế và các đơn vị liên quan tổ chức 

thiết lập chốt, trạm kiểm soát ra/vào vùng cách ly và đảm bảo công tác an ninh, 

trật tự trong khu vực cách ly. 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, phân loại cách ly 

tập trung đối với các trường hợp phải áp dụng hình thức cách ly y tế. 

- Đầu mối đảm bảo về cơ sở vật chất, hậu cần, phục vụ và tổ chức lực 

lượng chỉ huy điều hành, bố trí lực lượng tham gia phục vụ và duy trì hoạt động 

trong các cơ sở cách ly y tế tập trung. 

- Huy động lực lượng quân đội tham gia các hoạt động phòng chống dịch 

bệnh, phối hợp các ngành tổ chức cách ly y tế vùng có dịch Covid-19, đề xuất 

hỗ trợ công tác xử lý môi trường trong trường hợp quy mô dịch lan rộng. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Y tế, Công an thị xã và Phòng Tài chính - 

Kế hoạch thị xã xây dựng dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân thị xã để đảm 

bảo các hoạt động tại khu cách ly tập trung. 

- Chủ động xây dựng phương án sẵn sàng mở rộng các khu vực cách ly 

tập trung trong trường hợp số lượng người cách ly vượt quá số lượng cho phép.  

- Chủ trì, phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an thị xã tham mưu 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 thị xã thành lập 09 chốt kiểm soát 

người vào địa bàn thị xã để phòng, chống dịch Covid -19.  

6. Công an thị xã 

- Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo tốt an ninh, trật tự trong điều 

kiện có tình huống khẩn cấp về dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn. Xử lý các 

trường hợp chống đối, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp thiết lập chốt, trạm kiểm soát 

ra/vào vùng cách ly và đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong khu vực cách ly. 
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- Phối hợp với các cơ sở cách ly tập trung để đảm bảo an ninh trật tự, 

quản lý đối tượng, thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng 

không chấp hành cách ly tập trung, nội quy của khu vực cách ly. 

- Phối hợp với ngành y tế tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp tiếp 

xúc. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và các ngành chức năng tổ 

chức công tác định hướng dư luận xã hội; kịp thời phát hiện, xác minh làm rõ và 

xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật hoặc lợi 

dụng Covid-19 để xuyên tạc, kích động tâm lý tiêu cực, chống phá trên không 

gian mạng. 

7. Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh 

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cảng biển, cửa biển trên địa bàn 

quyết liệt ngăn chặn triệt để không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, người từ 

địa bàn phong tỏa đi nơi khác. 

- Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng 

chức năng chung tay tuyên truyền phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn. 

8. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Chủ động, phối hợp với ngành y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy 

mạnh công tác truyền thông về phòng chống dịch Covid-19. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan truyền thông phối hợp với 

ngành y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin kịp thời, chính xác về diễn 

biến của dịch bệnh, các nội dung phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. 

- Chủ trì, phối hợp Công an thị xã và các ngành chức năng theo dõi, phát 

hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật hoặc lợi dụng 

Covid-19 để xuyên tạc, kích động tâm lý tiêu cực, chống phá trên không gian 

mạng. 

- Tổ chức tuyên truyền triển khai và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc ứng 

dụng công nghệ thông tin, khai báo y tế trong việc thực hiện phòng chống dịch 

bệnh. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập 

trung đông người như vui chơi, giải trí, lễ hội, sự kiện ăn uống đông người… khi 

cấp độ 1 xảy ra và trong vùng cách ly. 

- Khuyến cáo các công ty, trung tâm du lịch thuộc phạm vi quản lý trên 

địa bàn không tổ chức các đoàn du lịch tới các khu vực đang có dịch; phối hợp 

với công ty du lịch theo dõi chặt chẽ tình hình sức khoẻ của các đoàn, khách du 

lịch nước ngoài đến từ các khu vực đang có dịch khi nhập cảnh Việt Nam đến du 

lịch tại Đồng Hới. 

- Chỉ đạo các công ty, trung tâm du lịch, khách sạn, nơi lưu trú thuộc 

phạm vi quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của du khách 

và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế hoặc chính quyền nếu phát hiện du khách 

nghi ngờ bị mắc bệnh (đặc biệt là khách du lịch đến từ vùng dịch).  

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 

thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phối hợp quản lý tốt sức khỏe 

học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo 
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ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch 

lây lan trong trường học. 

- Chỉ đạo phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống 

dịch tới giáo viên, học sinh; huy động lực lượng này tham gia các hoạt động 

phòng chống dịch khi cần thiết. 

- Chỉ đạo việc cho học sinh nghỉ học tập trung và thay thế bằng học 

online, học qua truyền hình theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để 

phòng tránh khả năng lây lan dịch bệnh. 

- Chỉ đạo việc khử trùng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi 

quản lý theo hướng dẫn của ngành y tế để phòng, chống dịch bệnh. 

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị chức năng thẩm định dự toán 

kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định; tham mưu 

UBND thị xã bổ sung kinh phí kịp thời theo từng tình huống dịch bệnh; hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao 

động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch bệnh truyền 

nhiễm nhóm A theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương bảo đảm đủ kinh phí phục 

vụ công tác phòng, chống dịch theo kịch bản.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc cân đối, đảm bảo kinh 

phí mua nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân tại các điểm cách ly, khu vực cách 

ly vùng dân cư theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tham mưu cân đối, tiếp tục bổ sung kinh phí mua trang thiết bị, hóa 

chất, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cần tiếp 

tục bổ sung trên nguyên tắc ưu tiên mọi nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, 

chống dịch nhưng phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí khi sử dụng. 

 

11. Phòng Kinh tế  

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân xã, phường đảm bảo công tác an sinh 

xã hội trong vùng cách ly, không để thiếu nhu yếu phẩm, các vật dụng cần thiết. 

- Xây dựng, rà soát các phương án đảm bảo dự trữ hàng hóa, nhu yếu 

phẩm thiết yếu phục vụ người dân tại các địa điểm phải cách ly trên địa bàn đảm 

bảo đủ hàng hóa phục vụ nhân dân theo phương châm “4 tại chỗ” trong mọi tình 

huống. 

- Phối hợp trong công tác truyền thông tại các siêu thị, cơ sở kinh doanh 

thương mại, chợ... vận động người dân không mua tích trữ hàng hóa. 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương chủ động xây dựng phương án và 

hướng dẫn phát “Thẻ cho phép ra ngoài phục vụ hộ gia đình” đến từng hộ dân 

để mua nhu yếu phẩm cần thiết theo ngày chẵn và ngày lẻ để hạn chế tối đa việc 

tụ tập đông người cùng một lúc, tại một địa điểm ở vùng dịch. 

12. Điện lực Quảng Trạch 
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Đảm bảo đủ nguồn điện cung ứng cho các điểm cách ly, các khu vực cách 

ly y tế dân cư, các cơ sở y tế và các điểm nóng phục vụ công tác chỉ đạo, điều 

hành, tổ chức phòng, chống dịch trên địa bàn. 

13. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã 

Chủ động nắm bắt thông tin từ ngành y tế và các ngành, đơn vị liên quan 

để đưa tin đến người dân biết tình hình dịch bệnh, tránh gây hoang mang trong 

dư luận; tăng cường truyền thông khuyến cáo người dân về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh và khi có triệu chứng nghi ngờ cần cách ly và đến cơ sở 

y tế để được khám, điều trị kịp thời. 

14. Uỷ ban nhân dân xã, phường 

- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã, phường trực tiếp chỉ 

đạo các ban, ngành quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp theo kịch bản. 

Phối hợp với ngành y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, kịp thời triển 

khai các biện pháp ứng phó chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Thành lập, tăng cường hoạt động “Tổ Covid-19 cộng đồng” hàng ngày 

đi từng ngõ, gõ từng nhà, thực hiện thường xuyên chức năng, nhiệm vụ của Tổ. 

- Xây dựng kịch bản ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn xã, phường theo 

từng cấp độ, tình huống dịch (Khi có yêu cầu thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 

trên địa bàn các xã, phường). 

- Thành lập các chốt kiểm soát các cửa ngõ ra/vào địa bàn xã, phường để 

kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19 (khi có yêu cầu thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ 

thị 16 trên địa bàn xã, phường), Dự kiến khung nhân sự tham gia làm nhiệm vụ 

tại các chốt 05 người/01chốt, gồm (01 Đ/c Công an xã, phường (có thể bố trí 

Trưởng ban bảo vệ dân phố) làm Chốt trưởng, 01 Đ/c Ban Chỉ huy Quân sự xã, 

phường làm chốt phó; 01 Đ/c Đoàn xã, 01 Cán bộ y tế xã, phường). Chuẩn bị 

sẵn sàng cơ sở vật chất (Lều bạc, bàn ghế…) bảo đảm cho các lực lượng làm 

nhiệm vụ tại các chốt. 

- Đối với các xã, phường có khu vực cách ly tập trung, chủ động phối hợp 

chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các lực lượng thực hiện công tác 

tiếp nhận, cách ly tại các địa điểm trên địa bàn mình quản lý. 

- Phối hợp ngành y tế, Công an khẩn trương truy vết tất cả những người 

tiếp xúc với bệnh nhân để tổ chức cách ly với nguyên tắc là phải “Thần tốc và 

triệt để”. 

- Phối hợp với các ngành liên quan thành lập các chốt, trạm kiểm dịch cô 

lập vùng dịch tại các đầu mối giao thông ra, vào vùng có dịch, vùng có nguy cơ 

cao về lây nhiễm Covid-19 để phòng, chống dịch có hiệu quả. Đảm bảo an ninh, 

an toàn, trật tự trong vùng cách ly. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đảm bảo an sinh xã hội, hậu cần cho 

vùng cách ly. 

- Chủ động bảo đảm cung cấp đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh 

phí cho các hoạt động phòng, chống dịch của địa phương. Đảm bảo công tác hậu 

cần, các nhu yếu phẩm thiết yếu (lương thực, thực phẩm, xăng dầu...), bố trí 
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kinh phí, huy động các nguồn lực tại địa phương phục vụ công tác phòng chống 

dịch bệnh tại địa phương theo tinh thần chủ động, "4 tại chỗ", trong trường hợp 

cần thiết, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã để xem xét, hỗ trợ. 

- Thực hiện rà soát toàn bộ trường hợp đã đến/đi qua vùng có dịch tại địa 

phương theo thông báo của Bộ Y tế, Sở Y tế, Ban chỉ đạo thị xã, tổ chức thực 

hiện cách ly tập trung theo quy định. 

- Tuyên truyền, khuyến cáo người dân trên địa bàn, tại các vùng cách ly 

dân cư thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch như: Tự chăm sóc bản 

thân, nâng cao thể trạng, rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 

khi tiếp xúc, lau sàn nhà, bàn làm việc, tay nắm cửa… bằng dung dịch khử 

khuẩn thông thường. Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi hoặc khó thở cần báo ngay 

cho tổ y tế của khu cách ly tập trung để được khám và điều trị.  

- Đẩy mạnh công tác truyền thông để mọi người dân nhận thức rõ mức độ 

nguy hiểm, tác hại của dịch Covid-19; Tăng cường công tác an ninh trên địa 

bàn, chú trọng công tác quản lý, lưu trú, sớm phát hiện những người đã từng ở 

và đi qua vùng dịch để đưa vào theo dõi, cách ly, giám sát theo qui định. 

- Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị 

xã về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quản lý. 

15. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức 

chính trị - xã hội 

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên, hội viên, đoàn viên phối hợp với ngành 

y tế tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn 

xã hội tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh; Tham gia các 

“Tổ Covid-19 cộng đồng”. 

- Nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các 

trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các 

hoạt động tự bảo vệ sức khỏe. 

- Tăng cường công tác truyền thông, vận động các tổ chức, doanh nghiệp 

và nhân dân ủng hộ nguồn lực để chống dịch. 

Trên đây là Kịch bản ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Ba 

Đồn; Yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng phương án, kịch bản của đơn vị, địa phương 

để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh; 
- Sở Y tế; 
- TT. Thị ủy; 
- TT. HĐND thị xã; 
- Ủy ban MTTQVN thị xã; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 
- Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; 
- Các Phòng, ban, đơn vị liên quan; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT; YT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Tình 
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