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        KẾ HOẠCH 

Tổ chức cách ly y tế tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

 trong phòng, chống dịch COVID-19  
 

 

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế ban hành 

“Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống 

dịch Covid-19”;  

Căn cứ Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về ban hành 

Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp; 

Thực hiện Chỉ đạo tại Công văn số 1529/SYT-NVY ngày 08/5/2021 của 

Sở Y tế về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19; 

Bệnh viện đa khoa khu vưc Bồng Sơn xây dựng lại kế hoạch tổ chức cách 

ly y tế tại Bệnh viện phù hợp với tình hình mới gồm các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI 

1. Mục đích 

Khoanh vùng, cách ly tại chỗ toàn bộ khu vực có ca bệnh xác định mắc 

Covid-19 tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn để dập dịch triệt để, không để dịch lây 

lan sang các khu vực khác của Bệnh viện và cộng đồng. 

Ca bệnh được xác định có thể là: các cán bộ y tế; người bệnh đang điều trị, 

phục hồi chức năng; người chăm bệnh nhân; người cung cấp dịch vụ (Nhân viên 

căng tin, quầy tạp hóa, nhân viên gửi xe), người đến thăm người bệnh; sinh viên, 

học viên học tập tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn được xác định mắc Covid-19. 

2. Phạm vi 

Áp dụng Kế hoạch này khi tổ chức và thiết lập cách ly từ một khoa, phòng 

trở lên hoặc cách ly toàn bộ Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

1. Phải thực hiện các biện pháp cách ly ngay sau khi xác định có ca bệnh 

mắc Covid-19 tại Bệnh viện. 

2. Đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động khám, chữa bệnh đối với các bệnh 

nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện. 

3. Không làm lây lan dịch bệnh trong quá trình tổ chức thực hiện cách ly. 
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III. PHÂN LUỒNG CÁCH LY 

Khi phát hiện có ca bệnh tại một khoa, phòng thuộc Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn thì thực hiện phân luồng cách ly như sau: 

1. Đối với ca bệnh: 

Lập tức chuyển ca bệnh về khu cách ly điều trị của Bệnh viện (Khu hành 

chính cũ). Thực hiện theo quy trình như sau: 

 - Tại buồng bệnh: Đảm bảo ca bệnh phải mang khẩu trang, đảm bảo khoảng 

cách trên 2m giữa ca bệnh với bệnh nhân khác và tránh các tiếp xúc gần không 

cần thiết với ca bệnh. 

 - Trưởng ban phòng chống dịch hoặc Bác sỹ trực lãnh đạo phòng chống 

dịch sẽ kích hoạt quy trình chuyển ca bệnh đến khu cách ly điều trị của Bệnh viện 

(Khu hành chính cũ). Quy trình được thực hiện tương tự như chuyển ca bệnh nghi 

ngờ/mắc Covid -19 từ Phòng khám phân luồng đến khu cách ly điều trị (đi theo 

đường cổng số 2). 

2. Đối với bệnh nhân nội trú và người chăm sóc bệnh nhân nặng không có 

nguy cơ mắc Covid-19: 

Lãnh đạo Bệnh viện sẽ điều chuyển những người này sang các khoa, phòng 

khác không có nguy cơ  nhiễm bệnh để tiếp tục điều trị hoặc chuyển đến cơ sở 

khám chữa bệnh khác phù hợp (sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng 

chống dịch tỉnh). 

3. Đối với bệnh nhân nội trú và những người chăm sóc bệnh nhân nặng có 

nguy cơ mắc Covid-19:  

Thực hiện cách ly tại chỗ (tại khoa, phòng đang điều trị). 

4. Đối với cán bộ y tế có nguy cơ mắc Covid-19: 

- Thực hiện cách ly tại 02 địa điểm: Đối với nhân viên hệ nội thì cách ly 

tại tầng 3, khoa Nội TM-LK. Đối với nhân viên hệ Ngoại và các bộ phận khác thì 

cách ly tại tầng 5 khu Hành chính mới. Trường hợp khu cách ly quá tải, tuỳ theo 

tình hình sẽ xin ý kiến chỉ đạo PCD tỉnh hoặc đưa cách ly tập trung hoặc bố trí 

một khách sạn để lưu trú ngoài giờ làm việc và thực hiện theo hướng dẫn tại 

Quyết định 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tạm 

thời cách ly tại khách sạn cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch Covid-19. 

- Đối với các trường hợp không có mặt tại Bệnh viện khi thiết lập vùng 

cách ly thì lãnh đạo khoa, phòng có ca bệnh thông báo cho cá nhân đó để tư vấn 

theo dõi sức khỏe, xét nghiệm, điều trị và cách ly tại nhà theo quy định. 

5. Đối với người chăm sóc bệnh nhân (trừ trường hợp chăm sóc bệnh nhân 

nặng), người cung cấp dịch vụ, người thăm bệnh nhân và các trường hợp 

khác: 

- Nếu tiếp xúc gần với ca bệnh (F1): Thực hiện cách ly y tế tại Khu cách 

ly. Trường hợp khu cách ly tại khu Hành chính cũ quá tải thì Ban chỉ đạo phòng 



3 
 

chống dịch Covid-19 Bệnh viện sẽ xin ý kiến của Ban chỉ đạo PCD tỉnh chuyển 

đến khu cách ly y tế tập trung của tỉnh. 

- Nếu tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca bệnh (F2): Hướng dẫn tự theo 

dõi sức khỏe và cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo quy định. 

- Các trường hợp khác: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú và hạn chế 

đến nơi công cộng. 

IV. TỔ CHỨC CÁCH LY TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 1. Quy mô khoanh vùng và thiết lập vùng cách ly 

 Căn cứ vào kết quả điều tra dịch tể để quyết định quy mô cách ly, cụ thể 

như sau: 

 1.1. Đối với Quy mô khoa, phòng và quy mô liên khoa, phòng 

     1.1.1. Định nghĩa 

- Quy mô khoa, phòng: Tại khoa, phòng phát hiện có từ một ca bệnh. 

- Quy mô liên khoa, phòng: Khi ca bệnh có tiếp xúc với người ở khoa, 

phòng khác liền kề hoặc trong cùng một khu vực. 

     1.1.2. Trạm gác 

- Bố trí trạm gác ở cổng hoặc các lối ra vào khu vực khoanh vùng. Phòng 

HCTC bố trí bảo vệ và lực lượng xung kích Bệnh viện trực 24/24 giờ hàng ngày, 

nếu cần Bệnh viện có thể yêu cầu lực lượng công an phường Bồng Sơn hỗ trợ. 

- Tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ vào vùng 

cách ly. 

- Đặt biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “KHU VỰC CÁCH LY Y TẾ - 

KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO”. 

- Những người ra, vào khu vực cách ly phải được đo thân nhiệt. 

- Bố trí điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí 

được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay.  

- Có thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi màu vàng đựng 

chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-

CoV-2”. Tất cả các loại chất thải phát sinh trong khu vực cách ly đều được coi là 

chất thải lây nhiễm. 

     1.1.3. Đường ra vào và nơi khử khuẩn 

- Bố trí đường ra vào phù hợp cho phương tiện vận chuyển. 

- Nơi khử khuẩn bố trí gần cổng ra vào hoặc lối ra vào. Bố trí các điểm rửa 

tay có sẵn xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí được điểm rửa tay 

thì phải có dung dịch sát khuẩn tay. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển, dụng cụ/túi đựng chất thải, đồ vải 

phải được khử khuẩn bề mặt trước khi ra khỏi khu vực cách ly. 
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- Đối với máy móc, thiết bị y tế thì khử khuẩn bề mặt bằng cách lau bằng 

cồn 70 độ trước khi ra khỏi khu vực cách ly. 

     1.1.4. Khoanh vùng khu vực cách ly 

Khoanh vùng khu vực cách ly bằng hàng rào mềm hoặc hàng rào cứng. 

     1.1.5. Bố trí các phân khu trong khu vực cách ly 

- Phân khu dành cho người bệnh được cách ly: 

+ Tổ chức, sắp xếp lại các buồng, phòng theo nguyên tắc người có cùng 

nguy cơ được bố trí vào cùng phòng, những người bệnh có nguy cơ thấp hơn 

được bố trí vào phòng khác; bố trí phòng đệm gần lối ra để nhân viên y tế thay 

đồ, khử khuẩn trước khi ra khỏi khu vực cách ly. 

+ Nếu cần thiết có thể trưng dụng các khoa/phòng liền kề hoặc trong cùng 

khu vực để phục vụ việc cách ly. 

+Khoa, phòng thực hiện sắp xếp giường bệnh đảm bảo khoảng cách 2m, 

khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện vệ sinh khử khuẩn, thông khí, phương 

tiện bảo vệ cá nhân, xử lý chất thải và các dụng cụ cần thiết khác trong khu vực 

cách ly.  

- Phòng TCHC và Khoa KSNK-Dinh dưỡng bố trí và đảm bảo các điều 

kiện ăn uống, sinh hoạt cho cán bộ y tế được cách ly tại Bệnh viện hoặc khách 

sạn lưu trú cho cán bộ y tế ngoài giờ làm việc.(dự kiến khách sạn Hải Sơn hoặc 

hhách sạn Thúy Ái trước cổng bệnh viện) 

- Bộ phận Căng tin bệnh viện đảm bảo điều kiện ăn uống, sinh hoạt cho 

người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân nặng hoặc các trường hợp phải cách ly 

khác. 

- Bộ phận Căng tin bệnh viện và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo 

cung cấp các dịch vụ (ăn uống, giặt là, vận chuyển và xử lý chất thải,...) để duy 

trì hoạt động của khu vực cách ly. Dừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp có ca 

bệnh thuộc đơn vị/khu vực cung cấp dịch vụ. 

- Khu vực tiếp nhận đồ tiếp tế: 

+ Tại trạm gác, thiết lập 1 bàn tiếp nhận đồ tiếp tế gửi vào cho người được 

cách ly. 

+ Người tiếp tế đến đăng ký với người bảo vệ trực và để đồ tiếp tế tại bàn 

tiếp nhận, trong đó ghi rõ tên, tuổi người tiếp nhận và người tiếp tế. 

+ Nghiêm cấm mang vật dụng của người cách ly ra khỏi khu vực cách ly 

khi chưa được khử khuẩn. 

     1.1.6. Đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong khu vực cách ly 

- Phòng Hành chính tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an 

toàn, trật tự trong khu vực cách ly. 
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- Người đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly được phép vào, ra 

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

ly đến khu vực nghỉ tập trung được chỉ định và phải tuân thủ nghiêm ngặt việc 

phòng chống lây nhiễm. 

     1.1.7. Xử lý trường hợp tử vong do mắc Covid-19 

- Không tổ chức lễ tang để phòng chống lây nhiễm.  

- Xử lý thi hài theo hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn số 495/BYT-

MT.  

1.2. Đối với quy mô toàn bộ Bệnh viện 

     1.2.1. Định nghĩa 

Quy mô toàn bộ Bệnh viện: Khi ca bệnh có tiếp xúc với nhiều người thuộc 

nhiều khoa, phòng trong cơ sở khám, chữa bệnh hoặc khi không xác định được 

phạm vi và nguồn lây nhiễm. 

     1.2.2. Trạm gác 

- Bố trí trạm gác ở cổng số 2 của Bệnh viện (đóng cổng số 1). Các cổng có 

người trực 24/24 giờ hàng ngày do lực lượng công an và bảo vệ đảm nhiệm. 

- Tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ vào Bệnh 

viện. 

- Đặt biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “KHU VỰC CÁCH LY Y TẾ - 

KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO”. 

- Những người ra, vào Bệnh viện bệnh phải được đo thân nhiệt. 

- Bố trí điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí 

được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay.  

- Có thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi màu vàng đựng 

chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-

CoV-2”. Tất cả các loại chất thải phát sinh trong cơ sở khám, chữa bệnh đều được 

coi là chất thải lây nhiễm. 

     1.2.3. Đường ra vào và điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển 

- Bố trí đường ra cho phương tiện vận chuyển ở cổng số 2 và số 3. 

- Nơi khử khuẩn bố trí gần cổng ra vào. Bố trí các điểm rửa tay có sẵn xà 

phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí được điểm rửa tay thì phải có dung 

dịch sát khuẩn tay.  

- Tất cả các phương tiện, đồ vật vận chuyển ra, vào Bệnh viện phải được 

khử trùng.  

     1.2.4. Khoanh vùng cách ly 

Khoanh vùng Bệnh viện bằng hàng rào cứng (cổng số 1 và số 3) 
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     1.2.5. Bố trí các phân khu trong Bệnh viện 

Ngay sau khi ban hành quyết định cách ly toàn bộ Bệnh viện, lãnh đạo 

Bệnh viện thực hiện ngay những nội dung sau: 

- Ngừng hoạt động của các phòng khám tại khoa Khám bệnh, đồng thời 

thông báo không tiếp nhận bệnh nhân chuyển từ các tuyến dưới đến, trừ trường 

hợp đặc biệt phải có ý kiến của Ban chỉ đạo tỉnh. 

- Không chuyển bệnh nhân qua lại giữa các khoa, bệnh nhân đang điều trị 

tại khoa nào thì tiếp tục điều trị tại khoa đó. Bố trí buồng bệnh điều trị riêng cho 

các đối tượng nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được phân loại 

là F1,F2 của các ca bệnh nghi ngờ riêng đối với những đối tượng còn lại. Những 

bệnh nhân khi có kết quả khẳng định nhiễm Covid-19 thì sẽ chuyển về khu điều 

trị cách ly tập trung và tuân thủ theo quy trình. 

- Yêu cầu thực hiện phòng hộ chuẩn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, 

người bệnh cùng phòng điều trị với bệnh nhân nghi ngờ (đeo khẩu trang, sát 

khuẩn tay nhanh, khoảng cách an toàn 2 m, nằm phòng riêng ...). 

- Đối với các trường hợp bệnh nặng vượt khả năng điều trị, xin ý kiến Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch tại Bệnh viện để đề xuất hỗ trợ của tuyến trên. 

- Khoa KSNK-Dinh Dưỡng phối hợp với phòng Điều Dưỡng, phòng 

TCHC, tổ CTXH và các khoa lâm sàng thống kê suất ăn, nhu yếu phẩm cần thiết 

để cung cấp. Cụ thể: Đối với suất ăn của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân liên 

hệ  Quán Ăn Như Ý, Nhà hàng Thiên Hương, Nhà hàng Trung Phú và Căn tin 

bệnh viện cung ứng.  

          1.2.6. Khu vực tiếp nhận đồ tiếp tế 

- Tại trạm gác ở cổng số 1, thiết lập bàn tiếp nhận đồ tiếp tế gửi vào cho 

người được cách ly. 

- Người tiếp tế đến đăng ký với người bảo vệ trực và để đồ tiếp tế tại bàn 

tiếp nhận, trong đó ghi rõ tên, tuổi người tiếp nhận và người tiếp tế. 

- Nghiêm cấm mang vật dụng của người cách ly ra khỏi Bệnh viện khi chưa 

được khử khuẩn. 

     1.2.7. Đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong bệnh viện 

- Bệnh viện phối hợp với cơ quan công an phường Bồng Sơn triển khai các 

biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong bệnh viện. 

- Đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ. 

- Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người tại Bệnh viện. 

- Người đang thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện được phép vào, ra Bệnh 

viện khi thực thi công vụ hoặc được phép di chuyển đến khu vực ăn, nghỉ tập 

trung ngoài Bệnh viện được chỉ định và phải tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng 

chống lây nhiễm. 
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     1.2.8. Xử lý các trường hợp tử vong 

  Thực hiện như trường hợp đối với Quy mô khoa, phòng và quy mô liên 

khoa, phòng. 

1.3. Lưu ý:  

Đối với ca bệnh có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện: 

- Nếu liên quan đến một khoa, phòng thì áp dụng quy mô khoa, phòng; 

- Nếu liên quan đến nhiều hơn một khoa, phòng khác liền kề thì áp dụng 

quy mô liên khoa, phòng; 

- Nếu liên quan đến nhiều khoa, phòng thì áp dụng quy mô toàn bộ Bệnh 

viện. 

II. Quyết định thiết lập vùng cách ly 

1. Giám đốc Bệnh viện quyết định thiết lập cách ly đối với quy mô khoa, 

phòng và quy mô liên khoa, phòng. 

2. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định thiết lập cách 

ly đối với quy mô toàn bộ Bệnh viện trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và 

Giám đốc Bệnh viện. 

III. Các nội dung khác: 

1. Khu điều trị cách ly 

Tất cả nhân viên y tế của khoa Truyền Nhiễm chia ca khám, chữa bệnh cho 

bệnh nhân COVID-19 điều trị tại khu cách ly.   

2. Phòng Tổ chức hành chính 

- Tham mưu cho Ban giám đốc và ra Quyết định cách ly 

 - Đảm bảo các điều kiện ăn uống, sinh hoạt cho cán bộ y tế được cách ly 

tại bệnh viện. Hợp đồng khách sạn lưu trú cho cán bộ y tế ngoài giờ làm việc 

thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ 

Y tế về “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, 

chống dịch COVID-19”. 

- Hợp đồng 03 cơ sở đảm bảo cung cấp đủ suất ăn hằng ngày trong thời gian 

ít nhất 21 ngày cho nhân viên y tế, người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân nặng 

hoặc các trường hợp khác phải cách ly tại bệnh viện. 

- Đảm bảo cung ứng các dịch vụ tiện tích, nhu yếu phẩm cần thiết (ăn 

uống, giặt là, vận chuyển và xử lý chất thải, vận chuyển bệnh nhân,…) để duy 

trì hoạt động của bệnh viện. 

- Xây dựng phương án bố trí nhân lực khi có dịch bệnh xảy ra 

3. Khoa Dược; TTBYT 

- Mua sắm, chuẩn bị sẵn đủ cơ số thuốc, hoá chất, vật tư, trang phục phòng 

hộ, khẩu trang,… trong thời gian khoảng 03 tháng.  
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 4. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn-Dinh dưỡng 

-  Thực hiện các yêu cầu về buồng, phòng, sắp xếp giường bệnh, vệ sinh 

khử khuẩn, thông khí, phương tiện bảo vệ cá nhân, xử lý chất thải và các dụng 

cụ cần thiết khác để phòng tránh lây nhiễm bệnh COVID-19 trong khu vực cách 

ly được thực hiện theo Quyết định số 5188/QĐ- BYT ngày 14/12/2020 “Hướng 

dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh”. Hằng ngày các khoa, phòng lau khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày; phun khử 

khuẩn vào cuối ngày 

- Tham mưu xây dựng quy trình đảm bảo phòng chống lây nhiễm Covid-

19 trong quá trình vận chuyển bệnh nhân ra vào, tiếp nhận cấp cứu và điều trị 

hàng ngày. 

- Phối hợp với phòng TCHC trong việc cung cáp xuất ăn và các nhu yếu 

phẩm khác. 

 5. Phòng KHTH; Điều dưỡng 

 - Chuẩn bị sẵn phương tiện để họp, giao ban, hội chẩn,… trực tuyến qua 

Zalo 

 - Triển khai tư vấn khám chữa bệnh từ xa 

 - Xây dựng kế hoạch điều trị và phương pháp thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Thực hiện cập nhật,báo cáo tình hình dịch, ca bệnh về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh và Sở Y tế theo quy định. 

- Lập danh sách những người đã đến khám, điều trị; sinh viên, học sinh học 

viên đến thực tập tại Bệnh viện trong thời gian có liên quan dịch tể để thông báo 

cho cơ quan y tế địa phương thực hiện cách ly theo quy định. 

 6. Phòng TCKT 

 Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư, trang phục 

phòng hộ, khẩu trang, ăn uống,… trong thời gian ít nhất 3 tháng. 

 Trên đây là Phương án Tổ chức cách ly y tế tại Bệnh viện trong phòng, 

chống dịch Covid-19. Yêu cầu lãnh đạo khoa, phòng triển khai thực hiện và phổ 

biến đến toàn thể nhân viên trong khoa, phòng./.    
  

  

  Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế Bình Định;  

- BCĐPCD Bệnh viện; 

- Lưu: VT, KHTH.  

 
 

   Trần Quốc Việt 
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