
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /PA-UBND                 Sa Thầy, ngày     tháng      năm 2020 

 

PHƢƠNG ÁN  

Về việc phòng, chống bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona 

trên địa bàn huyện Sa Thầy 

 

Căn cứ Kế hoạch số 286/KH- UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona. 

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc phòng, chống bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy xây dựng Phương án phòng, chống bệnh 

Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Sa Thầy cụ thể 

như sau:    

I. NGUYÊN TẮC CHUNG 

1. Phát hiện sớm trường hợp bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona (bệnh nCoV) xâm nhập vào huyện ta từ vùng có dịch; đáp ứng nhanh, 

khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng 

ra cộng đồng. 

2. Các ca bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV đều phải được khám ở khu 

riêng tại Trung tâm Y tế huyện, được lấy bệnh phẩm đúng cách để gửi lên cơ sở làm 

xét nghiệm đặc hiệu để chẩn đoán xác định bệnh; ca bệnh xác định cần được nhập 

viện theo dõi và cách ly hoàn toàn, đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người 

bệnh sinh sống hoặc đến từ vùng dịch. 

3. Nghiêm túc, đảm bảo tổ chức thường trực cấp cứu thường xuyên, liên tục, 

sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị, quản lý ca bệnh theo phân tuyến điều trị: Khi 

có người bệnh nghi ngờ hoặc được xác định dương tính với nCoV được tiếp nhận, 

theo dõi, cách ly triệt để và điều trị tại địa phương; trong trường hợp bệnh nhân có 

diễn biến nặng sẽ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên theo phân tuyến điều trị. 

4. Trung tâm Y tế huyện phải xây dựng Phương án tiếp nhận, phân luồng, 

thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị, chuyển tuyến các trường hợp nghi ngờ/mắc 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và các trường hợp tiếp xúc gần cần cách ly 

trên địa bàn huyện. 

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai về công tác phòng 

chống dịch bệnh nCoV.  

2. Kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh từ tuyến huyện đến 

xã. 
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3. Thành lập các đội đáp ứng nhanh (RRT) tuyến huyện: 02 RRT. 

4. Trung tâm Y tế huyện thành lập ít nhất 02 Đội phản ứng nhanh nội viện, 01 

Đội phản ứng nhanh ngoại viện. 

5. Trung tâm Y tế huyện (TTYT huyện) chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương 

tiện, hóa chất, vật tư y tế (đồ bảo hộ, khẩu trang, kính không độ, chloramin B, bộ lấy 

mẫu bệnh phẩm…)… cho công tác tiếp nhận, vận chuyển, chẩn đoán, điều trị, giám 

sát, phòng chống bệnh nCoV. 

6. Thành lập Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virut Corana gây ra trên địa bàn huyện Sa Thầy; có nhiệm vụ  triển 

khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, soạn thảo tài liệu tuyên truyền bằng 

tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số tại chổ ngắn gọn, dễ hiểu. 

7. Chuẩn bị cơ sở cách ly 

- Khoa Truyền nhiễm trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy thực hiện cách 

ly và điều trị khi số lượng bệnh nhân bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV dưới 22 

bệnh nhân.  

- Trường hợp số lượng bệnh nhân bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV tăng 

lên trên 22 bệnh nhân sẽ điều trị cách ly thêm tại khoa Nội tổng hợp trực thuộc Trung 

tâm Y tế huyện Sa Thầy. 

- Trường hợp số lượng bệnh nhân bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV vượt 

lên trên 51 bệnh nhân sẽ nhờ hỗ trợ của tuyến trên, sự chỉ đạo của cấp trên. 

III. SƠ ĐỒ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG CHUYÊN MÔN PHÒNG CHỐNG 

BỆNH nCoV (bằng điện thoại di động) 
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IV. CÁC PHƢƠNG ÁN ĐÁP ỨNG BỆNH nCoV  

1. Tình huống 1: Chƣa ghi nhận trƣờng hợp nghi ngờ/mắc bệnh nCoV (ca 

nCoV) tại huyện Sa Thầy 

- Tham mưu và triển khai công tác chỉ đạo, điều hành. 

- Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực, vật lực cho các phương án đáp ứng. 

- Tăng cường công tác giám sát phát hiện ca bệnh và truyền thông phòng chống 

nCoV trên địa bàn huyện. 

2. Tình huống 2: Xuất hiện trƣờng hợp nghi ngờ/mắc bệnh nCoV trên địa 

bàn huyện. Thực hiện phƣơng án này, ngay khi kích hoạt hệ thống đáp ứng 

đƣợc đƣa ra. 

- Đội đáp ứng nhanh (RRT) Trung tâm Y tế huyện (TTYT) tiếp cận ca nCoV: 

Điều tra dịch tễ; lập danh sách tiếp xúc có địa chỉ cụ thể và số điện thoại (danh sách 

tiếp xúc gần phải lập riêng và cách ly nếu cần); lập sơ đồ lịch trình; xử lý ổ dịch (tất cả 

các nơi xác định theo lịch trình); lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần (lấy mẫu ca 

nCoV nếu đang ở cộng đồng). 

- Đội phản ứng nhanh ngoại viện của TTYT huyện: Tiếp nhận ca nCoV và các 

trường hợp tiếp xúc gần cần cách ly (tại cộng đồng) vận chuyển về khu cách ly tại 

khoa Truyền Nhiễm- Trung tâm Y tế huyện. 
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- Đội phản ứng nhanh nội viện của TTYT huyện: Tiếp nhận công tác điều trị, 

chăm sóc, theo dõi ca nCoV và các trường hợp tiếp xúc gần cần cách ly tại khu cách 

ly Khoa Truyền nhiễm (kể cả ca nCoV đến khám tại TTYT huyện); lấy mẫu xét 

nghiệm ca nCoV  chuyển về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum. 

- Trạm Y tế xã, thị trấn: Tổ chức khám sàng lọc tại cộng đồng, tăng cường 

giám sát để phát hiện sớm các ca nCoV mới; tổ chức theo dõi chặt chẽ các trường hợp 

cách ly tại nhà; thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định; phối hợp với 

TTYT huyện để truyền thông phòng chống bệnh nCoV. 

- Đáp ứng khác: 

+ Nếu có ca nCoV diễn biến nặng, bệnh nặng quá khả năng điều trị của TTYT 

huyện: Đội phản ứng nhanh ngoại viện TTYT huyện tiếp nhận vận chuyển về Bệnh 

viện y dược cổ truyền phục hồi chức năng. 

+ Nếu quá tải khu cách ly và khả năng mở rộng của TTYT huyện: Đội phản 

ứng nhanh ngoại viện TTYT huyện chuyển các trường hợp cách ly về Bệnh viện y 

dược cổ truyền phục hồi chức năng hoặc xin chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh huyện, của Giám đốc Sở Y tế tỉnh. 

+ Khi cần thiết có thể nhờ hỗ trợ từ các RRT tuyến huyện khác; các Đội phản 

ứng nhanh ngoại viện, nội viện tuyến tỉnh, tuyến huyện khác. 

+ Nếu có vấn đề vướng mắc nảy sinh thì thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh huyện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh. 

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trên địa bàn huyện 

- Theo nguyên tắc đáp ứng như Tình huống 2. 

- Thành lập bổ sung thêm các RRT tuyến tuyến huyện; Đội phản ứng nhanh 

ngoại viện, nội viện tuyến tuyến huyện để đáp ứng kịp thời với dịch bệnh lan rộng. 

- Huy động hỗ trợ từ các RRT tuyến huyện khác; các Đội phản ứng nhanh 

ngoại viện, nội viện tuyến tỉnh, tuyến huyện khác. 

- Huy động nhân viên y tế toàn Trung tâm Y tế huyện tham gia Phương án 

đáp ứng bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. 

- Huy động các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tham gia Phương án đáp 

ứng bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV huyện 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn 

huyện.  

- Có ý kiến chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng chống dịch. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Thành lập đầy đủ và đảm bảo điều kiện hoạt động cho các Đội đáp ứng 

nhanh (RRT), ĐPƯN ngoại viện, nội viện theo quy định. 
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- Chấp hành nghiêm túc, kịp thời lệnh kích hoạt hệ thống đáp ứng phòng 

chống dịch bệnh nCoV. 

- Chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện đầy đủ cho khu cách ly để triển khai 

được ngay, đồng thời mở rộng khi cần thiết. 

- Xây dựng cụ thể phương án/kế hoạch tiếp nhận, phân luồng, thu dung, 

cách ly, cấp cứu, điều trị, chuyển tuyến các ca nCoV và các trường hợp tiếp xúc 

gần cần cách ly. 

- Thực hiện báo cáo theo quy định. 

3. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch số 

19/KH-UBND của UBND huyện ngày 03/02/2020 của UBND huyện về việc 

phòng, chống bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh.       

Trên đây là Phương án về việc phòng, chống bệnh Viêm phổi cấp do chủng 

mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Sa Thầy./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Các CQ, đơn vị; các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

                                   

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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