
UBND T!NH NINH BINH CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BAN CH! DiO PHONG, CHONG Dôc lap — Tij do — Hnh phüc  

DICH BNH CORONA 

S4' /KI-1-BCD Ninh Blnh, ngày oqthang 02 nám 2020 

KE HOACH 
Dáp frng vó'i tirng cp d djch bnh viêm thrô'ng ho hp cp 
do chüng mó'i cüa vi rut Corona gay ra tii tinh Ninh BInh 

I. TINH HINH BNH DICH 

1. TInh hInh dch bnh 

Vi rñt Corona (CoV) là hç vi rut có th gay bnh tir cam lanh  thông 
thung den bnh nng, de d9a tInh m.ng cüa ngi.thi bnh nhi.r: Hi chirng ho hp 
cap tInh nng (SARS-CoV) 11am 2002 và Hi chirng viêm duing hO hp vüng 
Trung Dông (Mers-CoV) nàm 2012. Tü tháng 12 11am 2019, mt chüng vi rut 
Corona mâi (nCoV) gay viêm du?ng hO hp cp dâ duçrc xac djnh ti ti thành 
ph Vu Han, tinh H B.c, Trung Quc. 

Ngithi nhim nCoV có các triu chirng cp tInh: ho, s&, khó thâ, có th 
din bin den viêm phOi n.ng, suy hO h.p cAp tin trin và tü vong, dtc bit i 
nhung nguôi có bnh mAn tInh, suy giãm min dch. Bnh có th lay truyên tü 
ngi.thi sang ngu1i do tiêp xüc gân hoc qua nhü'ng htt nuóc bçt có chüa vi rut. 
Hin chua có thuc diu trj dc hiu và chi.ra có vAc xin phOng beth. 

Djch bnh hin dang din bin phüc tp ti Trung Quc, dn nay djch dA lan 
rng ra 31/31 tinh, thãnh phô cüa Trung Quc vA lay lan ra 24 quOc gia, vüng lAnh 
thO. T chirc Y té The giói dA ban bO tInh trng Y t khAn cap ye sirc khOe cong 
dông toàn cAu. Tai  Vit Nam dA cOng bO djch viêm ththng ho hap cap do chüng 
mth cUa virut Corona gay ra ti Vit Nam a các tinh Khánh HOa, Vinh Phüc, Thanh 
Hóa dA có 09 ngu?i bnh duçic chAn doán dixcrng tInh vâi vi tht nCoV. 

2. Nhn djnh, dir báo 

CAn cir vAo tInh hInh và dc dim djch t cüa bnh, nguy cc djch bnh lay 
truyn vào tinh Ninh Binh là hoàn toàn có th do: 

- Ti Vit Nam cOng b djch viêm thr&ng ho hAp cAp do chüng mâi 
cüa virut Corona gay ra ti Vit Nam & các tinh Khánh Hôa, VTnh Phüc, Thanh 
Hóa dA có 09 ngu&i bnh duc chAn doán ducmg tInh vói vi rut nCoV. 

- Th&i diem tét Nguyen dan và müa 1 hi, tinh Ninh Binh don s hrçing l&n 
khách du ljch tü nhiu quOc gia và các tinh thãrih khác den tham quan, du ljch. 

- Hin nay vói diu kin khI hu müa dông xuân 1nh Am rAt thun li cho 
các tác nhân gay bnh truyn nhim phát sinh và phát trin. 
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- Các bin pháp phông bnh hin nay chU yu dira vào v sinh rnôi trithng, 
v sinh Ca nhân, ngän ngra xâm nhp trtthng hçip bnh và lay truyên tai  cong 
dng ma chixa có vc xin dê phông bnh, chua có thuôc diêu trj dc hiu. 

II. MIJC TIEU 

1. Miic tiêu chung 
Phát hin sam các tnrng hçip viêm diiing ho hp cp do chUng mói vi r& 

corona, xir 1 kjp thai không dê djch lay lan, han  chê den mirc thâp nhât t' 1 
mac Va tir vong. 

III. PHAN LOAI CAP 09 D!CH  BNH 

1. Cp d 1: Khi chira có ca bnh xác dnh 

Giám sat phát hin sam trir?ng hçip bnh viêm phi cp do chüng mâi cüa 
virüt corona vào dja bàn tinh tr vüng có djch. 

2. Cp d 2: Co ca bnh xác d1nh xâm nhp vào dla  bàn tinh Ninh BInh 

Khoanh vüng, xir 1 kjp thai, trit d djch nhm han  ch thp nht vic 
lay lan ra cong dng, han  chê so mac và ti:r vong do bnh viêm phôi cap do 
chüng m&i cüa virüt corona. 

A A A S A 5 9 3. Cap dç 3: Co tren 01 trirong hqp mac tren d!a  ban tinh 

Dáp irng nhanh, khoanh vüng, xi:r l kjp thai, trit d các djch nhm han 
ch th.p nht vic lan rng trong cong dng. 

A A S A A A. A 4. Cap d9 4: Trong tinh tring khan cap ye d!ch  bçnh 

Huy dng mi ngun 1irc trong tinh, d xut h trçl t1r Trung rnmg thirc 
hin khoanh vi'ing, xir l kjp thñ, trit dé các ô djch nhäm han  ché thâp nhât so 

mc và tir vong do djch bnh. 

iv. CAC HOAT DQNG CHINH 

1. Cp d 1: Khi chira có ca bnh xác d1nh 

1.1. Cong tác chi dio, kim Ira 

- Chi dao  trin khai các boat  dng tang cuOng truyn thông phông chng 
djch bnh, giám sat, phát hin, xi:r l djch trong toàn tinh. 

- Duy trI boat  dng cüa Ban chi dao  phOng chng djch bnh các cap. 
Kiêm tra, kin toàn va chuân bj sn sang bnh vin dâ chin. 

- Báo cáo kjp thai v tInh hInh djch bnh và t chüc thçrc hin các chi dao, 
diêu hành cüa UBND tinh. 

- Xây dirng k hoach phông chng djch bnh trInh cac cp có thm quyên 
phê duyt. 

- To chac các doàn kiêm tra, chi dao,  hithng dn cong tác giám sat, sn 
sang thu dung, diêu trj, xtr 1 ô djch tai  các dja phisong. 

1.2. Cong tác truyn thông 

- Kjp thai cung cp thông tin trén các phixang tin thông tin dai  chüng d 
nguai dan khOng hoang mang lo lang và phôi hqp thirc hin t& các bin pháp 
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phông bnh. 

- Xây dirng các thông dip truyn thông, khuyn cáo phông chng djch tai 
các Ca sô diêu trj và cong dông. 

- Truyn tái các thông dip, khuyn cáo phông chng djch beth  tâi các 
doàn du ljch, ngithi lao dng tâi các vüng có djch; cung cp các tài 1iu truyn 
thông hithng dan nhtng hành khách tir theo dOi tInh trng s11c khôe và chü dng 
lien h vâi các dan vj y tê khi c.n thik 

- Thirc hién vic tiiang tác vâi ngiiôri dan qua mtng xã hi, giao liiu trrc 
tuyên dé truyên tâi các thông dip phông chng djch bnh. 

1.3. Cong tác giám sat, drphèng 
- Nâng cao nàng lirc, dy manh  giám sat dira vào sir kin (EBS) tii các co 

si khám chia bnh, & cong dông. Tang cu&ng giám sat các tru&ng hçp viêm 
phôi ntng do vi rut (SVP) ti các ca s& khám bnh, chüa bnh. Duy trI giám sat 
tr9ng diem hi ch&ng cüm (ILl) ti các diem giám sat tr9ng dim quôc gia. 

- Kjp th&i nm bat, c.p nht lien tiic thông tin v tInh hInh djch bnh và 
các bin pháp phông chông djch. Thix&ng xuyen to chirc dánh giá nguy ca d d 
xuât các bin pháp ing phó phU hqp. 

- Thit lip,  duy trI các di dáp üng nhanh (RRT) dáp üng v&i djch bnh 
theo huâng dn tai  Quyêt djnh s 5894/QD-BYT ngày 19/12/2019 cüa B Y t; 
t ch&c thtr&ng trrc phOng, chông djch tti các dan vj y té. 

- Xây dirng các kjch bàn và ttp hutn cho các ca s& y t, can b nhân viên 
y t v các tInh hung xãy ra và khi si:r dirng bnh vin dä chiên. 

- Phun thuc khü trüng tai  các cci quan, dan vj, trii s&, tru&ng hQc trên dja 
bàn toàn tinh. 

- Dam bão có sn quy trInh phOng chng lay nhim ti các ca s& y t và 
si:r dung trang phiic phOng h, dam bâo có dü so krçmg trang phitc phông h, 
dung djch sat khun, các trang thit bj thit yu, thuc cho can b y tê tham gia 
giám sat, phông chng djch. 

1.4. Cong tác dhu trj 
- Phát hin s&m và thirc hin giám sat chat chë các tru&ng hçip viêm phi 

nng, dc bit các tru&ng hçp có tin s& di dn tü thành phô Vu Han, tinh Ho 
Bàc (Trung Qu&). 

- Các Ca s& khám, chüa bnh chun bj sn sang ca s thuc, khu virc cách 
ly, gii.r&ng bnh; sn sang t chuc tht vic thu dung, each ly, diêu trj bnh nhân. 

- Thit 1p khu vrc cách ly rieng d khám và diu trj các tru&ng hçip nghi 
ng& nhim viem phi cAp do nCoV không dixçic dê lay nhim trong bnh vin. 

- Thrc hin nghiém cong tác kim soát nhim khuân, phàng chông lay 
nhim chéo tai  các cci s& khám bnh, chUa bnh. 

- Xây dirng phuang an h trçl tuyn duâi khi có djch bnh xãy ra ho.c 
trong tnr&ng hçip djch bnh din biên phüc tp khó lu&ng. 
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- Kiên toàn các dôi cp cüu luu dng, sn sang h trg dja phung cap ciru, 
diu tn bênh nhân khi có yêu câu. 

- Ctp nht, ph bin, tp hun cho can b y t và trin khai thirc hin 
huàng dn chn doán, diu trj viêm phi cap do nCoV theo Quyêt djnh so 
125/QD-BYT ngày 16/01/2020 cüa Bt trithng B Y té. 

1.5. Cong tác hIu ctn 

Rà soát, chun bj trang thit bj, phuxng tin, hóa cht, thuôc diêu trj, 
thuc kháng vi rCit, vt tu sn sang phiic vii cong tác giám sat, xir 1 ô djch, thu 
dung, cp cüu, xét nghim, diu trj bnh nhân khi xuât hin trung hçp bnh, 
xay dimg k hoach  b sung và trInh các c.p có thâm quyên phê duyt. 

1.6. Cong tácphi hip 

- Tang cung cong tác phi hcip giüa các si, ban, ngành, t chüc doànth& 
dja phirnng d.y mnh các hoot dng thông tin, tuyên truyn cho ngu?ii dan biêt ye 
tInh hInh djch bnh và chü dng tham gia thirc hin các bin pháp phông, chông 
dch bnh do nCoV trên dja bàn; ph& hçp t chüc trin khai có hiu qua các hot 
dng phông, chng nhm ngn chn sir xâm nhp cüa djch bnh vào tinh. 

- Phi hçp chat chë vói các cci quan, doii vj chuyên mOn cüa B Y tê dê 
tham vn chuyên môn, d xu& h trçl trong xü 1 các dtp d djch bnh. 

2. Cp d 2: Co ca bnh xác d!nh  xâm nhp vào dja bàn finh 

2.1. Cong tác chi dcio, ki4m Ira 
- Ban Chi do phông chng djch bnh viêm dixng ho hp cp do nCoV 

cüa tinh (Ban Chi dto tinh) thi.thng xuyên h9p d thông nhât cOng tác chi do 
trin khai thirc hin trong toàn tinh. 

- Chi do tang ci.r?mg truyn thông phOng chng djch bnh, giám sat, phát 
hin, xir 1 djch ti các dja phung, don vj. 

- KIch hoat  Di Dáp üng nhanh tai  các don vj. Theo dôi sat diên bién tInh 
hInh, dánh giá tInh hInh hang ngày, tham muu kjp thii vOi Ban Chi dao  tinh d 
chi do trin khai các hott dng phOng chng djch. 

- Thirc hin quy ch ngithi phát ngôn v tInh hInh djch bnh theo quy djnh. 

- T chtrc các doàn kim tra chi dio, hurng dn ti các dja phuong và 
dánh giá vic trin khai cOng tác phông, chng djch cüa các dja phtrong. 

- Kiên toàn và chun bj sn sang bnh vin dâ chin d thu dung, diu trj 
ngu?i bnh khi djch bnh lan rng (bô tn bnh vin dã chin t?i  Bnh vin PhM 
và Bnh vin San — Nhi (cQ) sau khi dã chuyn ra dja dim mOi). 

2.2. COng the giám sat, dy'phbng 

- Rà soát, giám sat chit chê các tnthng hqp có yu t djch t nhu: khách du 
ljch di/vê tü vüng djch, ngithi lao dng nufcc ngoài di/din tü vüng djch hoc 
nhüng ngithi có tiêp xüc gân vi cac bnh nhân dã dixqc chin doán ducing tinh 
vi nCoV, nhthig tru&ng hçip có yêu to djch t và có triu chü'ng lam sang rô 
rang phâi duqc cách ly t.i khu cách ly dc bit cüa Bnh iin Da khoa tinh, 
nhffi-ig trumg hqp nghi ng mac hoc có yu t djch t cn duçic cách ly tm 

4 



thii ti bnh vinItrung tam y t tuyn huyn hoc each ly tai  nhà, dng th?ñ 
triên khai phun thuôc khir trüng tai  noi cüa nhüng ngi.rii nghi ngô mc bnh, 
thirc hin khoanh vüng, xir 1 trit dê ô djch khi xut hin tru?mg hqp bnh dAu 
tiên, không dê djch lan rng. Giám sat, theo dOi tInh trng src khôe cUa nhu'ng 
ngithi có yêu to djch tê trong vông 14 ngày kê tü khi tip xüc 1n cui. 

Ly mu xét nghim nhftng nguäi nghi ng mc bnh d phát hin sam 
các truang hçip mac bnh 

- EMy mnh giám sat dra vào sr kin ti các cci sâ khám bnh, chta bnh 
và cong dông, tO chüc diêu tra phát hin 0 djch, khoanh vüng, xir 1 trit d 
không dê büng phát djch trong cong dng. 

- Tang cumg giám sat, 1.y mu bnh phm các trtthng hqp viêm duang ho 
hap cap tInh nng ti các bnh vin d xét nghim xác djnh tác nhân gay bnh. 

- Djnh kS'  t chüc dánh giá nguy Co vâ d xut các bin pháp can thip 
phühcp. 

- T chirc thring trrc phông, chng djch 24/24 giä ti các don vj y t; cir 
các di dáp irng nhanh h trq các dja phucmg xir l djch. 

- Thixông xuyên dánh giá n'it kinh nghim và ctp nht các tài 1iu chuyên 
mOn trong cOng tác giám sat, chin doán, xir l djch d kjp thai diu chinh các 
huang dan, chi do phü hçip vai dc dim djch bnh. 

2.3. Cong tác diêu trj 

- Các don vj diu tr phâi b trI khu vçrc riêng d diu trj bnh nhân. Khu 
virc cách ly di.rçrc chia thânh ba khu virc: bnh nhân nghi nga, bnh nhân dâ 
duçc chn doán xác djnh và khu lisu giU bnh nhân truóc khi xuât vin. Khu virc 
cách ly phãi dam bão mt chiêu, riêng bit, bô trI di.r?ing di dê khOng ânh hithng 
tói cOng tác diu trj cüa bnh vin và dam báo an toân cho nguai bnh tai  các 
khoa phông khác. 

- Thirc hin diu trj bnh nhân nng t.i Bnh vin Da khoa tinh, htn ch 
4n chuyn nguii bnh. D nghj bnh vin tuyn Trung uong h trq ye chuyên 
mOn khi có các tnthng hqp bnh vuç't qua khã nang cüa bnh vin tuyên tinh. 

- Thirc hin nghiêm ngt vic kim soát nhim khutn, phông chng lay 
nhim chéo ti các co sa khám bnh, chta bnh theo quy djnh. Thirc hin day 
dü các bin pháp phông h cho các can b y tê trirc tiêp tham gia khám, diêu trj, 
chäm soc bnh nhân, hn ch t,i da vic lay nhim sang can b y tê. 

- T chac thithng trirc dtp ciru, thu dung, diu trj tti cac don vj khám, 
chüa bnh; trin khai các di cp ciru Co dng (Bnh vin Da khoa tinh thành 
1p t& thiu 02 dci, các bnh vin tuyên tinh vâ bnh vinItrung tam y tê tuyên 
huyn thành ltp 01 di) d kjp thai h trq và diêu trj tai  ch a noi xãy ra djch. 
hn ch thp nht nguy co tü vong. 

- Thirc hin ly mu bnh phm các truang hqp nghi nga mc bnh, 
bnh nhân nng, tü vong nghi do viêm duang ho hp cap do nCoV dê lam xét 

nghim ch.n doan xác djnh. 
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- Thuing xuyên cp nht, dánh giá rut kinh nghim trong cong tác chân 
doán diu tn, kim thâo t1r vong (nêu co), c.p nh.t phác do chân doán, each ly, 
diu trj bnh nhân và phông lay nhim phü hçp vâi dtc diem djch bnh. 

- Chun bj phiicmg an ma rng Co sâ diu trj, huy dng ngun lirc bnh 
vin, b sung k hoach  thu dung diêu trj dê kjp thai üng phó khi djch bnh 
büng phát Ian rng. 

- Báo cáo kjp thii các truang hçip mac bnh, tü vong tti các cci sâ khám 
bnh, chüa bnh theo qui djnh. 

2.4. Cong tác truyn thông 

- C.p nh.t tInh hInh djch bnh, thông báo cho các Co quan thông thn báo 
chi, cong dông. Tuyên truyên manh  m trên các phuong tin truyên thông, các 
co quan báo chi d không ãnh huang dn hoat dng kinh tê, xã hi, du ljch, 
không gay hoang mang trong nhân dan. 

- Tang cuang thai lucmg phát song, chuyên mic, dàng tài thông báo cüa 
nguai phát ngôn Bô Y t d cung cp thông tin v tInh hInh djch bnh va cac 
bin pháp phOng chng trén các phuong tin thông tin di chüng. 

- Cp nht, b sung các thông dip, các tài 1iu truyn thông, khuyn cáo 
phOng chng djch cho phU hçip vai các di tuçmg nguy co và phô biên trên các 
phuung tin thông tin d?i  chüng. 

- Dy mnh vic truyn thông, khuyn cáo phOng chng dch ti các co sâ 
diu trj và cong dng. 

- Duy trI hott dng di.thng day nóng cüa Si Y t và các don vj y té d? 
phOng và các bnh vin tuyn tinh ti dja bàn xãy ra djch. 

- Thirc hin vic tuong tác manh  me vOi nguai dan qua mng xã hi, giao 
luu trirc tuyn d kjp thai truyên tâi các thông dip phOng chông djch bnh. 

- T chüc hçp báo djnh kr hoc dt xu,t d cung cp thông tin và djnh 
hurng dua tin kip thai và chInh xác v tInh hInh djch, djch bnh. 

- Phi hçp kim soát các tin dn tai  cong dng v tInh hInh djch, ngän 
chtn và xà 1 kjp thai các thông tin phóng di v tInh hInh djch gay hoang mang 
trong cong dng. 

2.5. Cong tác hçiu cin 

- Can c1r vào dir báo tInh hInh djch tip tic b sung kinh phi, v.t tu, hóa 
chat, phuong tin, kjp thai triên khai các bin pháp phOng, chng djch d phOng 
djch büng phát trén din nng. 

- Dam bão kinh phi cho vic cp ciru, diu trj nguai bnh, thirc hin chinh 
sách cho cac can bô thirc hin cong tác diêu tra, xác minh 0 djch, thuong tr%rc 
phOng chông djch và can b thirc hin thu dung, diu trj, chäm soc bnh nhan. 

-, Tip tiic chun bj sn sang kinh phi, vt tu, hóa cht, phuong tin, kjp 
thai trién khai cac bin pháp phông, chng trong tru?mg hçip djch büng phát trên 
din rng. 
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- Xây d%rng k hotch dir trü, b sung thuc, 4t tu, trang thit bj phiic vii 
cong tác phông chông djch trong truè'ng hçp djch lan rng, kéo dài. 

- Trin khai phuang an giài quyt các thu t1ic, t chirc tip nhn vin trçl 
ye thuôc men, 4t tu, hóa chat, trang thiêt bj tü tuyn Trung l.wng. 

- Ap diing các chInh sách min giãm chi phi cho các tru&ng hçrp b.t buc 
phãi diêu trj, each ly khi djch bnh xày ra. 

2.6. Cong tácphi h9p 

- Tang cung cong tác phi hçip chat chë giUa các s, ban, ngành, t chrc 
doàn the, dja phucmg trong to chirc trin khai các hot dng phông, chng nhm xà 
l kjp thyi, trit dé ô djch, không d djch bnh lan rng. 

- Ph6i hçp chat chë vâi các co quan, dn vi chuyên mon cüa B Y t d 
tham van chuyên môn, dê xuât h trçl trong xir l các cp d djch bnh. 

3. Cap d 3: Co trên 01 trtrông hçrp mac trên dja bàn tinh 

3.1. Cong tác chi dio, kkm Ira 

- Báo cáo din bin tInh hInh djch beth  hang ngày, tham mlxuvâi Tinh üy, 
UBNID tinh các bin pháp phOng chng djch dé than duçc chi dto kjp th?yi. 

- Chi do các sâ, ban, ngành, doàn th tinh và dja phuong huy dng ngun 
hrc thrc hin các bin pháp phOng, chng djch. 

- Ban Chi dao  phOng, chng djch bnh các cp thiRing trrc chi do, huy 
dng ngun 1irc, trin khai các hot dng phông chng djch bnh trên dja bàn. 

- Rà soát, dánh giá khà näng dáp üng cüa các dja phuang d chü dng xây 
dirng phucing an phông chng djch, diu trj. Trong trung hçip vuçYt qua khâ 
nãng cüa dja phuong, Ban Chi dao  tinh sê báo cáo Ban Chi do quc gia phông 
chng djch d có h trçY kjp thii. 

- Ban hành các vn bàn chi dao  trin khai các hot dng tii các dan vj, dja phuang. 

- Vn dng sir trçl giüp cüa Trung ucmg, các tinh bn cho các hot dng 
phông chng djch bnh tti tinh. 

- T chüc các doàn kim tra, giám sat, hu9ng dn và dánh giá yiéc trin 
khai cOng tác phông chng djch cüa các dja phuong, dan vi. 

- Thu?mg xuyên dánh giá hiu qua các bin pháp dáp i.rng d diu chinh 
k hoach phü hcip vâi tInh hInh thirc th. 

3.2. Cong Iác giám sat, drphbng 

- Trin khai các bin pháp khoanh vüng, xir 1 trit djch mói. Thirc 
hiên viéc giám sat trithng hçip bnh, 1y mu xét nghim, diêu tra và theo dOi 
chat ch các trung hp tip xuc. 

- Tang cix&ng giám sat các chum ca bnh viêm dung ho hp cp có yu 
t6 djch t lien quan ti các ca s khám bnh, chra bnh và cong dOng. 

- Tang cung giám sat dra vào sir kin, giám sat viêm phM nng do vi rut, 
kjp th?i xác minh, to chrc diêu tra phát hin 0 djch, khoanh vüng, xu 1 sam các 

djch trong cong  dOng. 
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- Dánh giá nguy co thung xuyen d trin khai các bin pháp dáp 1rng phü 
hqp và hiu qua. 

- Thu&ng trçrc phông, chng djch 24/24 gRi ti các don vj y té tü tinh den 
xâ. Huy dng tôi da lirc luqng nhân viên y tê ti các co sà y tê cong 1p Va tis 
nhân, sinh viên ngành y thuôc Tnthng Cao däng Y tê Ninh BInh, 1irc luçmg vu 
trang tham gia chng djch. 

- Thuing xuyen ctp nht, dánh giá r1it kinh nghim trong cong tác giám 
sat, xir 1 djch d kjp thi dieu chinh các huàng dan, chi do phü hcip vi dc 
diem djch bnh. 

3.3. Cong tác ditu trj 

- Thirc hin nghiêm tiic cong tác thu&ng trirc cap ciru, thu dung, diu trj 
bnh nhân nhu C.p d 2. 

- Thirc hin nghiêm ngt vic kiêm soát nhim khuân, phông chng lay 
nhim chéo tai các co sâ khám bnh, chtta bnh theo quy djnh. Thirc hin day 
dü các bin pháp phông h cá nhân phông lay nhim cho các can b y tê trrc 
tiêp tham gia diu tra dich t, lay mu và vn chuyên bnh phâm, xét nghim, 
khám, diu trj, chäm soc bnh nhân và nhtng nguñ lien quan khác không dê lay 
nhim bênh cho can bô y t. 

- Các bnh vin chü dng trin khai k hoch ma rng vic thu dung, diu 
trj bnh nhân; sn sang thiêt 1p và dua vào si'r diing các bnh vin dA chiên khi 
can thit. Trong truang hçp khi các ca bnh tp trung tai  mt vài dja phuong, 
truang h9c, cong sO', don vj quân di thI xem xét d thit 1p bnh vin dã chin 
ti khu virc xãy ra djch bnh. 

- Huy dng ngun nhân hrc, v.t 1irc (trang thit bj, thu6c, vt tu ...) cho 
các don vj diu trj beth nhân. D xut h trg chuyên mon k thu,t, nhân lirc tiir 
Trung uong khi tInh hInh djch bnh din bin phüc tip. 

3.4. Cong tác truyn thông 

- Tang cuO'ng các hoat  dng nhi.r Cp d 2. 

- Hoat dng lien tVc  du&ng day nóng SO' Y t, Trung tam Kim soát bnh 
tat tinh, Bnh viên da khoa tinh, d tiêp nh.n, cung cp thông tin ye tInh hinh djch 
bnh va các bin pháp phOng chOng. 

- Khuyn cáo han  ch tp trung dOng nguôi, tip xüc vâi nguO'i mc bnh; 
hithng dan sü dung phông h cá nhân. 

- Thrc hin truyn thông trirc tip, khuyn cáo phông chng djch bnh tai 
các c1ra khau, co SO' diêu trj và cong dông. Tuyên truyên trirc tiêp huO'ng dn 
ngithi dan tai  vüng djch v các bin pháp phOng chng djch bnh. Khuyn cáo 
nguO'i tiêp xüc cách  ly tai  nhà trong vOng 14 ngày va hang ngày do nhit d co 
the. Nêu có biêu hin mac bnh thI den ngay co sO' y t d duqc khám, tix vn, 
dieu trj kjp thO'i. 

- Lien tic theo dôi và quán l các tin dn v tInh hInh djch bnh, ngàn 
chin và xü l kjp thO'i các thông tin sai, khOng chInh xác v tInh hinh djch gay 
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hoang mang trong cong dng. 

3.5. Cong tác hiu cin 

- Phân b kinh phi kjp thii cho các dan vj chng djch các tuyn, tip tic 
bô trI ngân sách dáp 1rng cho cong tác phông chông djch khn cp và djch có th 
kéo dài ti dja phuang. Can cir vào dir báo tInh hInh djch tip tiic b sung kinh 
phi, 4t tir, hóa chat, phuang tin, kjp thôi trin khai các bin pháp phông, cMng 
djch trên dja bàn. 

- Thirc hin chInh sách cho các can bô thrc hin cong tác diu tra, xác 
minh 0 djch, thung trirc phông chông djch và can b thirc hin thu dung, diu 
trj, chäm soc bnh nhân. 

- Chi dao  vic sir ding thuc, trang thit bj, ngun lirc hin có tai  tinh d 
xr 1 ô djch và diêu trj bnh nhân theo phuang châm 4 ti ch: chi dao tai ch, 
con ngui tai ch& thuôc men tai  ch và phuo'ng tin tai  ch. 

- D xut Trung ucmg h trçl kjp thôi thuc, hóa chit, 4t tu chuyên dung, 
trang bj bâo h phiic v11 cong tác phông chng djch khi cn thi&. 

- Tng hqp nhu cu kinh phi, 4t tu, hóa cht, phucing tin tü các dcm vi y 
tê dê cap kinh phi bô sung hoc d xut cap bô sung may móc, thuôc, vt tu, hóa 
chat tü nguOn dir tn) quôc gia dáp 1rng kjp thai cong tác phông, chông djch. 

- Triên khai phuang an buy dng ngun nhân hrc, 4t hrc cho các dan vj 
diu trj, th chirc các bnh vin dâ chin; buy dng các ngun dr tnt cho cOng tác 
phông chông djch. Huy dng các phixang tin 4n chuyn, cp ciru ngithi mac 
d thu dung, each ly, diu trj nguii bnh. 

- Rà soát, xác djnh rô danh mvc,  s lucmg thuc, sinh phm, 4t tu boa 
cht và trang thit bj y tê thiêt yu d duy trI djch vt y tê thiêt yêu & các tuyên. 

- B sung kinh phi cho cong tác truyn thông phông chng djch bnh: to 
chüc các boat dng truyên thông khn cp trên các phuang tin thông tin dai 
chüng, mng xâ hi và truyên thông trrc tiêp tai  cong dông, hoat  dng cUa 
du&ng day nóng, quán 1 tin don. 

- Thirc hin tip nhn h trçY, vin trçi v thuc, 4t tu, hóa chat, trang thit 
b tir các ngun hqp pháp theo quy djnh. 

- Xem xét vic áp diving các chInh sách min giám chi phi cho các tni.r&ng 
hçp bat buc phãi diêu trj, each ly khi djch bnh xãy ra. 

4. Cp d 4: Trong tInh tring khn cp v dlch  bnh 

4.1. Cong tác chI dio, diu hành 

- Ban Chi do tinh hçp thu&ng xuyên, dánh giá tInh hInh djch bnh d dua 
ra chi dao  thng nh.t trong tinh. Thông báo mirc cánh báo cong dOng cao nhât 
khi cp có thrn quyn ban bO tInh trng kbân cap. 

- Tang cu&ng boat dng cüa các Di phãn 1rng nhanh tai  các dan vj, t 
chirc thithng trirc 24/7. 

- Báo cáo din bin tInh hInh djch bnh hang ngày v Tinh üy, UBND 
tinh, tham miiu tinh trin khai các bin pháp cap bach phông chOng djch. 
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- Ban Chi dao  tinh xem xét dánh giá tInh hInh djch bnh hang ngày dê thông 
nht chi do trin khai các hoat dông ti các dn vj a tat cà các tuyên. Huy dng, 
4n dng toàn th lirc luçing xã hi tham gia các hot dng dáp 1ng djch bnh. 
Trong trung hçip vuçYt qua khã nàng cüa dja phuxmg, UBND tinh báo cáo Ban chi 
dao quic gia phông chông djch dê có h trg kjp thai. 

- T chüc các doàn kim tra giám sat, hiràng dn tai  các dja phucing và 
dánh giá vic trin khai cong tác phông chông djch cüa các dja phuang. 

- Thuang xuyên dánh giá hiu qua các bin pháp dáp 1rng d diu chinh k 
hoach phü hqp vâi tInh hInh thirc t. 

* Khi ChInh phü ban bá tlnh trzng khân cip: 

Ngoài vic trin khai các hoat dng trên, cn thirc hin các bin pháp 
phông chéng dlch  khn cp theo quy djnh cüa Pháp 1nh tInh trng khân cap và 
các hixrng dn hin hánh: T chüc thirc hin các bin pháp dc bit trong tInh 
trang khn cp v djch bnh nguy him theo Nghj djnh 71/2002tND-CP ngày 
23/7/2002 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa pháp 1nh 
tInh trng khn c.p trong trumg hçip có thám ho?. lan, djch bnh nguy hiêm. 

4.2. Cong tác giám sat, drphbng 

- Trin khai các bin pháp khoanh vüng, xir l trit d djch mai. Thiic 
hin vic giám sat truang hqp bnh, diêu tra và theo dOi chit chê các truang 
hqp tip xüc; cách ly nhüng trii&ng hçip mc bnh và nghi nga ti các ô djch. 
Dy m?.nh  vic giám sat dra vào sr kin, kjp thai xác minh, to chirc diêu tra 
phát hiên djch, khoanh vüng, xü 1 sam các djch trong cong dOng. 

- Tang ci.rang giám sat các chum ca bnh viêm phM có yu t djch t lien 
quan t?.i  các co sa khám bnh, chcra bnh vâ cong dng. 

- Dánh giá nguy cci hang ngày d trin khai các bin pháp dáp trng phü 
hçp và hiu qua. 

- Thithng trrc phông, cMng djch 24/24 giä t?.i  các dan vj y té tü tinh den 
huyn, xA. Huy dng tOi da liic hrçing nhân viên y th, sinh viên y khoa, lirc krçing 
vu trang tham gia chng djch. 

- Tang cuông giám sat, xét nghim d xác djnh sr km hành, bin di, mac 
d lay lan cüa djch bnh. 

- Thuang xuyên cp nht hiiâng dn xü 1, phác d diu trj, các huang dn 
chuyên mon dê dáp irng phông, chOng, ngân ngüa djch lay lan büng phát rng. 

* Khi ban b tInh tr1ng khin cap: 

Ngoài vic trin khai các hot dng trén, cn thirc hin các bin pháp 
phông chông djch khn c.p. 

- Huy dng 1rc krcing cong an, quc phông và các 1irc krcing hrçmg khác 
tham gia các ho?.t  dng phông chông djch và dam báo an ninh, an toàn t?.i  các 
vüng có tInh trng khtn cp. 

- D xut dóng cüa truang hoc, rp chiu phim, h?.n  ch tht ca các ho?.t 
dng tp trung dông ngithi, kê cá các ho?.t  dng cüa cci quan nhà nuóc. 

10 



- D xut dóng cira tht cã các chq buôn ban dng 4t hoang dä, các co si 
djch vii an uông cong cong phát hin có tác nhân gay bnh. 

- T chtrc trin khai áp diing các bin pháp ngàn ngüa lay lan djch bnh, 
xem xét dê xuât vic dóng cüa, thirc hin kim djch và xir 1 y t di vâi ngu?i, 
phuang tin ra, vào vUng có dch bnh tai  dja bàn có tInh trng khn cp: 

+ Cm dua ra khOi vüng Co djch bnh nhftng hang boa, 4t phm, dng 
vat, thirc vat, thirc phâm, do uOng có khà näng truyn djch bnh. 

+ Cm ngithi, pht.rong tin không có nhim vii vào ncii có nguYi hoc 
dng vt ôm, chét do djch bnh. 

+ Cm dua ngithi bj thim bnh ra khOi vüng cO djch bnh khi chua 
duçc cap có thâm quyên phê duyt. 

+ Cm ngithi, phuang tin không có nhim vii ra, vào vüng có djch bnh; 
tru?ng hçip can thiêt phãi ra, vào vUng có djch bnh thI phãi thrc hin bin 
pháp kiêm djch, xü 1 y té bat buc, chi cho phép các phuang tin dã chrçic cp 
giy chirng nhn kiêm djch y t ra khOi vüng có djch bnh. 

+ Lp tram gác, trtm kim djch lien ngành hoc b trI các Di cong tác 
chng djch khn cap ti các dâu môi giao thông ra, vào vüng có djch bnh dê 
kim tra, giám sat và x1r 1 y t di vâi ngithi, phuang tin ra vào. 

+ T chirc tun tra, kim soát trên dc ranh gii dja bàn có tInh trtng 
khn cap, kjp thci ngàn chn các tru?ing hçrp ra, vào trái phép vüng có djch 
bnh và chü dng phOng, chng djch có khà nàng lan rng. 

+ Thc hin các bin pháp dr phOng di vói ngithi vào vüng có djch 
bnh theo hithng dn cüa co' quan y tê. 

+ Thrc hiên kim djch b&t buc di vth hang boa, 4t phm, dng vat, 
thrc 4t, thrc phAm, do uông dua vào hoc dim ra khôi vüng có djch bnh. 

+ Tiên hành các bin pháp chng djch bat buc khác sau day: phun boa 
chat tiit trüng; each ly, tránh tip xüc vâi ngun bnh; thicc hin các bin pháp 
v sinh cá nhân, deo khau trang bat buc khi ra ncd cong cong,  thumg xuyên 
rüa tay vói xà phOng hoic các chat diet khuan thông thuOng, v sinh mOi tru&ng. 

- T cht'rc trin khai ap diing các bin pháp chng djch khan cap tai  dja 
bàn có tInh trng khan cap: 

+ Tng thy u, diet khuan, khir dc djch; 

+ T chüc each ly và diu trj trit d cho ngu?ii bj nhim djch bnh, tin 
hành theo dOi chat ch sau diu tr d phOng dch bnh tái phát; 

+ Tiêu hüy ngay hang hoá, 4t phâm cO mang tác nhân gay bnh; 

+ T chirc xü 1 y t và chOn cat nguii cht, xác dng 4t theo quy djnh 
cüa pháp 1ut; 

4.3. Cong tác diu trj 

- Tp trung phuang tin, thuc men, trang thi& bj y t, chuan bj gii.thng 
bnh, phOng khám, diêu trj và bO trI can b y tê chuyên mon trrc 24/24 gi dê 
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sn sang cp ciru, khám chta bnh min phi cho ngui bj nhim bnh và ngithi 
có nguy Co bj nhim bnh; Ttp trung tôi da nguôn hrc và chuyên mon k' thut 
d diu trj bnh nhân dê han  ch thi da trumg hçip tir vong. 

- Duy trI hoat dng lien tiic cüa các bnh vin tuyn tinh, tuyên huyn dê 
dam bào tip tiic các djch vii y t thit yêu bao gôm Ca djch vit có các nhóm dôi 
tucmg d bj ãnh hu&ng thu tré em, phii nü có thai, ngi.thi già và ngu1i bnh 
man tInh. 

- Thirc hin nghiêm ngt vic kim soát nhiêm khuân, phOng chng lay 
nhim chéo tai  các Co sâ khám bnh, chüa bnh theo quy djnh. Thrc hin day 
dü các bin pháp phông h Ca nhân phông lay nhim cho các can b y tê trixc 
tip tham gia diu tra djch t, ly mu và 4n chuyn bnh phâm, xét nghim, 
khám, diu trj, chäm soc bnh nhân và nhüng nguôi lien quan khác, han  ché tôi 
da lay nhim bnh cho can b y t. 

- Wi rng các don vj y t tip nhQn bnh nhân, phân loai  bnh nhân diu 
trj tai  các tuyn, han  ch 4n chuyn bnh nhân len tuyên trén dê tránh hin 
tuqng qua tâi. 

- KIch boat  boat dng cüa bnh vin dã chin khi djch bnh lay lan trong 
cong dng, beth  vin các tuyn trên dja bàn dà qua tãi không có khá näng thu 
dung và diu trj them thiu bnh nhân n.ng. 

- D nghj các beth  vin tuyn Trung ixang (Bnh vin Bnh Nhit dói 
Trung wing, Bnh vin Bach  Mai, Bnh vin Nhi Trung wing) h6 trg chuyên 
mon k thut, diu dng than 1irc tp trung cho tith có tInh hInh djch bnh tai 
dja phucing din bin phirc tap. 

- Rut kinh nghim cong tác diu trj, cp nh.t huó'ng din, phác dO chân 
doán, diu trj và phOng lay nhim. 

- M& rng nba ctai th tip than beth  nhân tir vong. Trién khai các 
phixang an tO chüc tang l trong tInh hung s t1r vong tang nhanh. 

* Khi ban b tInh tring k/,n cIp: 

Ngoài vic trin khai các hoat  dng trén, cn thirc hin các bin pháp cách 
ly diêu trj trong tInh huOng phông chng djch khn cp. 

- Tham mini d buy dng các don vj diu trj cüa lirc luçing cong an, quc 
phông và các B, ngành, cac CO SO tu than tham gia each ly, diêu trj, cap ciru, 
chäm soc nguOi mac bnh, nguYi có nguy cci mc beth. 

- Thanh 1p beth vin dã chin quy mô krn theo nguyen täc tai  ch. 

- Thành 1p các di cp ciru luu dng ducic trang bj diing c11 y tê, thuc 
men, phuong tiën dê phát hin vá cp ciru tai ch ngu&i bj nhim bnh, sn 
sang chuyên ngthi bj nhiêm bnh ye các tram chOng djch noi gn nht. 

4.4. Cong tác truyn thông 

- Hoat dng lien tVc  dithng day nóng cüa Si Y t (0965261414) d tip 
nhn và cung cap thông tin ye tInh hInh djch bnh và các bin pháp phông chng. 

- Cp nhât lien tiic tInh hInh djch bnh, các khuyn cao phOng chng djch 
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thuô'ng xuyén trén Cng thông tin din tir cüa B Y t (moh.gov.vn), Báo Src 
khôe vâ Di song https ://suckhoedoisong.vnlVirus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-
lien-tuc-n168210.html, website Civic Y tê dir phông vncdc.gov.vn. T chirc hçp 
báo hang ngây cung cp thông tin vâ djnh huâng dua tin kjp thôi và chInh xác v 
tInh hInh djch bnh, các bin pháp phông chng. 

- Trin khai math  me các bin pháp tmyn thông d ngui dan hiu, không 
hoang mang, hoâng loan vâ thirc hin hiu qua các bin pháp phông cMng. 

+ Khuyn cáo không t.p trung dông ngithi, han  ch tip xüc vi ngi.thi 
bnh, phãi sir ding phông h cá nhân khi bat buc tip xiic vói ngui bnh. 

Khuyn cáo ngui tip xüc each ly tai  nhá trong vông 14 ngày và hang 
ngày do nhit d co the. Nêu có biu hin mc bnh thI dn ngay Co si y t d 
duqc khám, tix van, diêu trj kjp thai. 

+ Tuyên truyn manh  me trén các phuong tin truyn thông, các co quan 
báo chI da phuang, các nhà mng din thoai di dng, mng xã hi. 

+ Tixong tác thu?ng xuyên vài nguOri dan qua mng xã hi, giao hru trrc 
tuyên dê kjp th?yi truyên tãi các thông dip phông chng djch bênh. Thirc hin 
các hoat  dng truyên thông trçrc tiêp cho ngi.thi dan tai  cong dông. 

- Lien tVc  theo dôi và quãn 1 các tin dn v tInh hInh djch bnh, ngän 
chãn và xir l kip thè'i các thông tin sai, khOng chinh xác v tInh hInh djch gay 
hoang mang trong cong dông. 

* Khi ban b6 tInh tring k/ian cap: 

Ngoài vic trin khai các hoat dng trên, din thirc hin các bin pháp tang 
c1xtYng tuyên truyên trong tInh huông phông chông djch khân cap. 

- Dang tãi ban b tInh trng khn dip (nu co) va tuyên truyn trên cac 
phuong tin thông tin dai  chüng, dc bit dua vào gi?i cao dim, các chixang 
trInh dugc nguYi dan quan tam dé tao  thrc sr tip c.n cao nhât cho ngui dan 
v tInh hInh djch và các bin pháp phông ch6ng. 

- Lien tiic cung dip thông tin tInh hInh djch bnh và các yêu diu bt buc 
cüa Ban chi dao  tInh huông khân dip di vói chInh quyên, co quan chuyên mon 
và ngui dan tai  khu vrc có tInh trng khn dip. 

4.5. Cong tác hiu cin 

- Huy dng toàn th h thng chInh trj, các Ban, ngânh, doàn th, M.t trn 
th quc Vit Nam, Hi ciru chiên birth, Hi Ph nü ... phôi hqp vi chinh quyên 
dja phuong các dip quy& 1it tham gia phông chng djch bnh. Huy dng mi 
ngun Fçrc có th d phông chng djch bnh, dam bâo dáp üng tôi da thu câu ye 
thuc hoá chat, vt tu, trang thit bj ... nhm han  ch ti da djch bnh lay lan, 
han ch It nht t l ngui chit, ngui mac. 

- D nghj Trung uong h trq kjp thii thuc, boa chat, vt tu chuyên dçing, 
trang bj bâo h dam báo thu cAu phông chng djch cüa tinh. 

- Trin khai phuong an huy dng ngun than içrc, 4t hrc (trang thi& bj, 
thuc, vt tu...) cho các don vj diu trj, th chirc các bnh vin dã chin, huy dng 
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các ngun dir trc cho cong tác phông chng dch. Huy dng các phuang tin vn 
chuyn, c.p ciru nguêd mac dê thu dung, each ly, diêu trj nguôi bnh. 

- Chi dao  vic sir diing thuc, trang thit bj, ngun 1irc hin có tui 
tinh!thành d x1r 1 djch và diêu trj bnh nhân theo phuang châm 4 tichô: 
chi dao tai ch, con ngthi ti ch& thuôc men t?i  ch và phuang tin tai  chô. Sir 
ding ngun h trçi cüa Trung uang uu tiên t?i  nhung nai có tInh hInh diên biên 
phirc tap, có s mc và t' 1 tü vong cao. 

- Chi dto các dan vj san xut, cung iimg thuc, 4t tu, trang phe phông 
ho, khu trang... san xut, nhp khu d dáp üng yêu câu cüa cong tác phông 
chông djch bnh. 

- Rà soát, xác dinh rO danh muc, s 1uçng thuc, sinh phâm, vt tu hóa 
cht và trang thit bj y t thit yu d duy trI djch vii y t thit yêu a các tuyên. 

- Phân b kinh phi kjp thai cho các dan vj chng dch các tuyn, tiêp tc 
bô trI ngân sách dáp Crng cho cOng tác phông chng djch khân cap và djch có the 
kéo dài tii tinh. 

- Tip tiic áp diing các chinh sách min giãm chi phi cho các truang hçip 
bat buc phãi diu trj, cách ly khi djch bnh xây ra. 

* Khi ban b tlnh tr1ng khtn cip: 

Ngoài vic trin khai các hot dng trên, cn th?c hin các bin pháp bão 
dam hu can trong tInh huông phOng chông djch khn cp. 

- D xut cp có thm quyn d bâo dam cung cp thirc phm, nuac 
ung và djch viii thit yu cho các vüng có tInh trng khn cAp phãi cách ly 
tuyt dOi. 

- D xuAt cAp có thAm quyn d bào dam an ninh, an toàn cho 1ire 1uçng 
tham gia phông chng djch và ngixôi dan vUng có tInh trng khân cap. 

- Tai dja bàn có tInh trng khAn cAp Co th áp diing các bin pháp sau 
day dê dành và uu tiên chuyên châ thuc phông bnh, thuc cha bnh, hoá 
chat xir 1 djch bnh, Iuang thi.rc, thrc phAm, hang hoá cAn thit dn nhüng 
vüng có djch bnh: 

+ XuAt kho dir trü hotc huy dng tilt các ngun khac thuc men, hang 
hoa d chüa trj và cilru trçY cho nhân dan a vüng Co djch bnh. 

+ Huy dng mi phuang tin cAn thi& và uu tiên chuyên ch& thuôc men, 
hang boa dn vüng cO djch bnh. 

+ Ap diing các 1oi uu tiên v giao thông, mien các 1oi phi giao thông 
dOi vOi phucing tién lam nhim vi 4n chuyn thuc men, hang hoá dn vüng 
có djch bnh. 

- Bão dam 4t tu, trang thi& bj d xilr 1 chOn cAt tilt thi ngithi mAc bnh 
theo quy djnh cilia pháp 1ut ye v sinh trong hoat dng mai tang và boa tang. 

IV. KINH PHI 

S Y t 1p dir toán kinh phi gui S Tài chInh thAm djnh và trInh UBND 
tinh phê duyt kinh phi phOng chOng djch bnh do nCoV. 
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V. TO CH11C THTXC HIN 
1.SiYte 

- Chü trI, phi hqp vâi các Sti, ban, ngành, doàn th cüa tinh, UBND các 
huyn, thành phô, các cci quail, dcin vj tp trung chi do trin khai quyt 1it, có 
hiu qua các bin pháp phông, chông djch, trçng tam là giám sat chat chë nhüng 
ngi.thi den ti'i vüng djch, ho.c tiêp xüc vâi nguôi ghi ng mc bnh, hoc ngi.thi 
mac bnh; phát hin sóm các trithng hçip mc beth  d kjp thñ cách ly, theo döi 
và diu trj theo phác d cUa B Y t. 

- Trin khai quyt 1it các hoat  dng giám sat tai cong dng nhm phát 
hin sam ngu?i có nguy cci dê each ly, không d djch xâm nhp, lay lan ra din 
rng, giám sat y tê chat ch dôi vâi nhcrng nguai diIv tü vüng djch, nhQng 
nguôi Co nguy cci và triu chirng nghi nga m.c bnh; chi do các bnh vin t 
chüc khu virc cách ly theo hi.ràng dn cüa B Y t, trin khai phân tuyn, thu 
dung, cp ciru, diu trj bnh nhân, lay mk và xét nghim dê phát hin kjp thai 
các tru1ng hçip nghi nga mc bnh; 1p k hoich, quy trInh, phucmg an tip nhn, 
xi:r trj, diu trj nguäi bnh. Chuân bj day dü hóa chat khir khuân, v,t tu, trang 
thi& bj và nhân 1rc dê sn sang chông djch. 

- Chi do h thng y t 11r tuyn tinh dn cci sâ trin khai, hoàn thin các 
phucing an sn sang rng phó khi cn thit và khi beth djch xày ra. Xây dirng kjch 
bàn üng phó vii 11mg tInh hung djch. Sn sang üng phó vâi vó'i các tInh hung 
djch; có hurng dn, chi do quy trInh, phác d diu trj, htn ché thâp nhât tü vong. 
Thc hin các bin pháp tiêu dec, khi:r trüng ti các cci s6 y té; chuân bj sn sang 
các diu kin d t chirc khám và diêu trj cho bnh nhân theo hiimg dan cüa 
ngànhYtê. 

- Xây drng các kjch bàn, tp hun cho các can b, nhân viên y t v các 
tInh hung djch bnh xãy ra theo huàng dk cüa B Y tê. Chuân bj sn sang 
trin khai bnh vin dã chin d 1rng phO kjp thai khi djch bnh xày ra trên da 
bàn tinh. 

- Chü trI, phi hp vai các sa, ngành lien quan thành l.p các doàn kim 
tra lien ngành tin hành kim tra, giám sat, chi do cong tác phOng, chông djch 
viêm duang ho hp cp do nCoV ti các dja phucing. T chac trrc giám sat djch 
24/24 gia d theo dOi, nm bat tInh hinh djch bnh xày ra trên dja bàn, báo cáo 
kjp thai tInh hInh djch bnh theo dung quy djnh. 

- Phi hçip vói Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, Báo Ninh BInh và các 
cci quan thông tin truyên thông cung cap thông tin kjp thai tâi nguai dan, không 
d nguai dan hoang mang, thông báo cii th cho nguai dan các dja diem khám 
và diu tri, s din thoi du&ng day nóng thuang trirc chng djch. 

- Phi hçip vâi Sâ Cong thizang, Cc Quân l Thj truang tinh tang cithng 
kiêm tra các cci sà kinh doanh trang thi& bj y té, nghiêm cm vic dàu cci, gäm 
hang, tang giá các 1oi khâu trang, dung djch sat khun, vt tu, trang thit bj y t 
phc vii phOng, chông bnh. Xir 1 nghiêm nhu'ng cci s0 kinh doanh vi phm và 
rut giy phép kinh doanh theo quy djnh. 
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- Xây dung du trü kinh phi, d xut nhu c,u mua sam trang thiêt bj, vt Ui 
y t, hóa chat, trang bj phông ho, thu câu can thiêt trong cong tác phông, chông 
djch, gui Si Tài chInh thâm djnh báo cáo UBND tith xem xét, quyêt djnh. 

- Kp thôi báo cáo, tham muu, d xut vói UBND tinh chi do các bin 
pháp phông, chông djch bnh hiu qua, phü hçip vâi diên biên djch tê ti các dja 
phuong và trên dja bàn tinh. 

9 A 9 A A A , 
2. So' Thong tin va Truyen thong, Bat Phat thanh va Truyen hinh 

tinh, Báo Ninh Blnh 
D.y math tmyn thông trên các phucing tin thông tin di chüng khuyên 

cáo nguri dan v các bin pháp phông, chông djch beth viêm duông ho hap cap 
do nCoV. Chü dng nm bt thông tin t1r S Y t, B Y tê và cung cap kjp thii, 
chInh xác tói cong dng d ngithi dan biêt tInh hInh, tránh gay hoang mang; 
khuyn cáo ngithi dan và khách du ljch khi có triu churng nghi ngi thI can cách 
ly và dn co sâ y t d duçic khám, phát hin, diu trj kjp thñ. 

Nghiêm cam mi hInh thirc thông tin, tuyên truyn gay hoang mang hoc 
chü quan trong cong  dng dan Cu, xü 1 nghiêm các hành vi vi phm theo quy 
djnh cüa pháp 1ut 

3. S&Du1ch 
- Tang cuRing nm bt thông tin v khách du ljch, d.c bit nhüng ngi.thi 

dn tur vüng có djch d truyên thông, 4n dng nguRii dan, khách du ljch tr giám 
sat sue khóe, kjp thi khai báo vth co quan y tê nêu có các triu chi.irng nghi ng 
mc bênh do nCoV. 

- Chi dao  các cong ty du ljch hüy các tua, gói du ljch, khOng to chüc các 
doàn khách du ljch tui các tinh, thành phô dang có djch, có nguèd mac bnh à 
không don khách du ljch tü vüng có djch dn Vit Nam. Quãn 1, theo dOi chat 
ch lich trIth, tInh hIth sirc khOe cüa khách du ljch, khuyên nghj hn chê di 
chuyên du khách Truing Quôc hin dang a Vit Nam. Phôi hçip vói các Co sO' y tê 
t chirc cách ly, quân 1 du khách khi phát hin tnrO'ng hçip nghi ngO' mc bnh, 
tang cuRing giám sat djch bnh tai  các diem, khu du ljch, nba hang, khách sn 
trên dja bàn tinh. 

4. S& Giao thông vn tãi 
Trin khai thixc hin t& các khuyn cáo phOng, chng djch cho các hành 

khách trên các phuzong tin 4n tài. Co phi.rong an phông beth cho hành khách 
và than viên khi có truO'ng hcip xuât hin nguai beth hoc nghi nga mc bnh 
trên các phuong tin 4n tãi hành khách. 

5. Sr Gio due v Do tao 

- Ph bin thông tin v tIth hInh djch, các bin pháp phOng, chng djch cho 
dOi tuqng h9c sib, sib vién. Chi do, t chüc giám sat tInh hInh sue khOe cüa 
hçc sib, sinh viên trong các nhà tnthng, thông báo ngay vOi ngãrih y t các 
triRing hçip nghi nga mac bnh. Yêu cau h9c sinh deo khu trang khi dn tru'O'ng, 
thuO'ng xuyên rüa tay v&i xà phOng. Phôi hçip vói ngành Y t trin khai phun 
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thuc khir trüng tai  các dan vj trtthng h9c, lam sach  b mt bàn, gh& d dung, do 
choi dê phông lay nhim bnh cho h9c sinh, sinh viên; tp hu.n cho các dan vj 
tri.thng hpc ye các cách phát hin, theo dôi và các bin pháp phông, chng djch. 

- Co trách nhim tham gia các boat  dng phông, chng djch khi có yêu 
câu cüa ngành Y tê. 

- Tham muu cho hQc sinh nghi hçc khi cn thit. 

6. S& Lao dng - Thurng binh và Xã hi 

Chi dao  các don vj lien quan th%rc hin giám sat tInh hInh sirc khóe cüa 
nhftng ngiRii lao dng dang lam vic hoc xuAt phát, trâ v t1r các khu virc dang 
có djch cüa Trung Quôc. Không t chüc dim lao dng Vit Nam dn các khu 
virc dang có djch. 

7. S& Van hóa và The thao 

Chi dao tam drng các L hi chua khai mac,  giàm quy mô t chüc l hi 
nhäm lam giâm nguy co lay lan và büng phát djch. Thung xuyên tuyên truyên, 
khuyn khIch nhüng nguñ tham d l hi áp dung các bin pháp phông, chng 
djch bnh do nCoV. Yêu câu ngithi dan deo khâu trang tai  các noi cong cong, 
han ch du xuân, tham gia L hi. Phi hp vi Sâ Y t& S& Du ljch và UBND 
các huyn, thành phô tang cithng giám sat djch bnh tai  các L hi, khu vui 
choi giài trI trên dja bàn tinh. 

8. Cong an tinh 

- Dam bâo an ninh trt tir cho vic each ly y t bt buc các trung hçip 
mc bnh, nghi ng mc beth. Huy dng lirc luqng chü dng phuong tin, sn 
sang tham gia phi hçp vi 1rc luqng y t dja phuong phông, chông djch bnh 
theo chi dao  cüa tinh. 

- Phi hçp vói Sâ Y t trong cOng tác giám sat kim djch di vói ngui 
nhp cánh, di v tü vüng có djch. 

- T chirc xác minh và xir l nghiêm các trithng hçip tung tin không dung 
v tInh hInh djch, gay hoang mang trong cong dng. 

- ChU trI, phi hqp vói Si Y t, Sâ Lao dng - Thuong binh và xâ hi, 
Ban Quàn l các khu cOng nghip tinh, Sâ Du ljch và các co quan, don vj lien 
quan rà soát, nm chic s ngithi nuâc ngoài dang luu trü, lam vic tai  các doanh 
nghip, xi nghip, nhà may co quan, don vj trên dja bàn tinh d giám sat, kim 
djch di vOi nguii nhp cành, di v tü vüng có djch. 

9. B Chi huy quân s1r tinh 
Trin khai các hoat dng phông chng djch trong các don vj quân dci. Co 

k hoach,  phuong an sn sang h trV ngành y tê trin khai bnh vin dã chiên và 
chun bj sn sang hrc lucing, trang thit bj tham gia chng djch trong trueing hçp 
djch bnh lan din rng. 

io. Van phông UBND tinh 
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Thm dinh, tham miiu các van bàn chi do cong tác phông, chng djch. 
Theo dOi, don dc các ca quan, dan vj lien quan triên khai thirc hin Kê hoach 
nay, báo cáo trirc tip Thung trçrc Ban Chi dao  và lãnh dao  UBND tinh. 

11. S& Tài chInh 
Thm djnh, b tn kinh phi d dáp irng kjp th?ii cho hot dng giám sat, 

cong tác phông, cMng djch bnh bnh viêm dung ho hap cap do nCoV. 

Huàng dn các dan vj, dja phuang thirc hin các ch d, chInh sách cho 
các can b tham gia cong tác phông chng djch. 

12. Ban Quãn 1 các khu cong nghip tinh 

Chü trI, phi hcip v6i Sà Y t và các Ca quan, dan vj lien quan huó'ng dn 
h trçi các doanh nghip có ngl1i lao dng den tü Trung Quôc và các vüng có 
djch tIch circ trin khai các bin pháp phông, chông djch bnh ti noi lam vic; 
chü dng kim tra sirc khOe, each ly cho nhung ngui vüa tth ye tü vüng có djch, 
triên khai các bin pháp giám sat, phông chông djch bnh. 

13. S& Cong thtro'ng, Cisc Quãn 1 th trtrô'ng tinh 
Tang cu?mg quân l, kim soát vic kinh doanh các mitt hang phc vii 

phông, chng djch nhu: khâu trang, dung djch sat khuân, v.t tu, trang thiêt bj y 
t...; xir l nghiêm hin tuçing dâu ca, gäm hang, tang giá, kinh doanh hang giá, 
hang kern chit luqng... 

A A A A A 9 A 14 Be nghi Uy ban Mt trin to quoc Viçt Nam tinh va cac to chtrc 
thành viên: Can cü chüc nàng, nhim vii xây drng k hoach  huy dng hi viên, 
doàn viên,• k& hçip chat chë vth ngành Y t tang cung cong tác tuyên truyên 
nâng cao nh,n thic, trách nhim cüa toàn xâ hi tIch crc tham gia vào cOng tác 
phOng, ch6ng djch bnh viêm dumg ho hp cap do nCoV. 

15. Các S&, ngành khác, các co' quail, don vj trên dla  bàn tinh 

Can c1r chiTrc nang, nhirn vii xay dirng k hoach phông chng djch bnh 
cüa ngành; tich circ, chü dng phOi hçip vâi ngành Y tê tang cung truyên thông 
các bin pháp phông, chng dch bnh viêm dung ho hp cp do nCoV. 

16. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 
- Xây dimg va tnin khai k ho?ch phông chng djch bnh viem du&ng ho 

hap cap do nCoV gay ra, thành 1p Ban Chi do cüa dja phuang; 

- Tnin khai các bin pháp phü hqp nhm ngàn chin sir xâm nhp cüa djch 
bnh vào tinh nhu näm bat tInh hInh, kiêm soát chit chê khách du ljch và nhü'ng 
ngui di/vê tü vüng djch, 4n dng nhân dan tir giác khai báo vi ca quan y t 
neu có yêu to djch t di/vê tü vüng có djch, dng thi phát hin, thông báo và 
phôi hp vâi ca quan y te kjp thai each ly nh&ng ngtxOi CO triu chiirng s6t, ho, 
khó th, có yeu to djch t có the mc bnh do nCoV tránh nguy ca lay lan bnh 
ra cong  dOng. 

- Dy mnh cOng tác thông tin, tuyen truyn tnen các phuang tin thông 
tin di chüng, h thng thông tin và truyn thông ca s& d nâng cao nhn thüc và 
hieu biet cüa ngu&i dan ye nguy ca, dtr&ng lay nhim, cách phát hin só'm, cách 
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phông, chng djch bnh do nCoV. Khuyn cáo ngu?i dan không dn các khu 
vrc dang có djch. 

- Thành 1p các doàn lien ngành d kim tra cong tác phông chông djch 
bnh ti dja phinmg. Chi dao  tang cu&ng kim tra cong tác phOng chông djch 
bnh tai  các c1im dan cu, h gia dInh, các khu virc Co nhiêu khách du ljch. 

- Chun bj dy dü các phucrng tin, trang thit bj phông chng djch bnh 
d sn sang üng phó khi djch beth  xâm nhp vào tinh. Chi dio 1p khu each ly 
tai bnh vin1trung tam yte huyn d cách ly tam  thi ngu?ii nghi ngi mc bnh. 

- Chi dao  các ngành, các doàn th cilng toàn th nhân dan dja phuang 
tIch circ chü dng tham gia các hoat  dng phOng chng djch bnh viêm dithng 
ho h.p cp do nCoV. 

Trén day là k hoach phOng, chng djch bnh viêm duing ho hp ctp do 
chUng mOi cüa vi rut Corona gay ra trén dja bàn tinh Ninh BInh, UBND tinh yêu 
câu Thu tru&ng các Co quan, don vj trên dja bàn tinh, Chü tjch UBNID các huyn, 
thành phô tp trung chi dao,  khn trucmg trin khai thrc hin ctng b, hiu qua. 
Giao Sâ Y tê tong hcp và thix&ng xuyên báo cáo ThuOng trçrc Ban Chi do và 
UBND tinh tInh hInh djch bnh và kêt qua thirc hin theo quy djnh./. 

No'i nhân: 
- Van phOng ChInh phü; 
- Bô Y té; 
- ThuOng trirc Tinh ày; 
- Lãnh dao  I-IDND tmnh; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- Lãnh dao  Van phOng UBND tinh; 
- Các thành viên BCD tinh; 
- ThirOng true các Huyn ày, Thành ày; 
- Các Sà, ban, ngành, doàn the, CáC ca quan, &m vj trên 
dja bàn tinh; 
- Bnh vin 5 QK III, Bnh vin Cong an tinh, 
Bênh xá Quân doàn I; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- Luu: VT, VP2, VP3, VP4, VP5, VP7, VP8, VP9, 
VP1O, VP1 1, VP6. 

4.TrO4KHYT 

TRUNG BAN 

CHU TICH UBND TINH 
lJinh Van Din 
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