
 

 
  BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       
 

          Số:         /BV - BCĐ                        Hoài Nhơn, ngày    tháng 7 năm 2021 

V/v triển khai các các biện cấp bách  

trong công tác phòng chống dịch 

 
 

 

Kính gửi: Các khoa, phòng trong Bệnh viện 
 

 

Căn cứ vào cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 của Bệnh 

viện vào lúc 08h ngày 01/7/2021. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung 

như sau: 

1. Tại khu điều trị cách ly 

- Tổ chức trực 5 nhân viên (01 bác sỹ, 03 điều dưỡng, 01 Hộ lý) theo tua trực 

7 ngày, sau khi đổi tua phải cách ly tại bệnh viện 14 ngày. 

- Chấp hành nghiêm túc công tác kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm tránh lây nhiễm 

chéo giữa nhân viên với nhân viên. Nếu để lây nhiễm chéo phải chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước Ban giám đốc 

- Tổ chức viết giao ban hàng ngày (nội dung về nhân sự, số bệnh nhân, bệnh 

vào, bệnh ra, diễn biến bệnh, các tình huống khác nếu có) báo cáo hàng ngày cho 

trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viện 

- Bắt camera (03 cái) tại vùng hành lang của khu điều trị cách ly  

2.Tại khu khám sàng lọc ( khu cách ly) 

- Tổ chức khám sàng lọc trong giờ hành chính 

- Tiếp nhận khám các bệnh nhân đến từ vùng tâm dịch, ngoại trừ bệnh nhân 

nặng phải chuyển cấp cứu. 

- Nhân viên khám sàng lọc phải mặc đồ phòng hộ chống dịch 

- Chuyển bệnh nhân vào khu điều trị cho bệnh nhân từ vùng tâm dịch khi có 

xét nghiệm test nhanh âm tính  

3.Tại khu điều trị cho bệnh nhân từ vùng tâm dịch ( khoa LCK, YHCT) 

- Tổ chức trực theo tua 05 ngày ( 02 Điều dưỡng, 01 NHS, 01 hộ lý, 01BS) 

- Thực hiện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân theo quy trình 

- Cho bệnh nhân siêu âm tại khu đệm (khoa CĐHA cũ) khi có test nhanh (-) 

- Chuyển bệnh nhân đến các khoa điều trị khi có kết quả PCR  (-) 

 



 

 

4.Tại phòng Cấp cứu 

- Nhân viên khi tiếp xúc bệnh nhân phải mặc đồ phòng hộ, thực hiện nguyên 

tắc hạn chế việc nhiều nhân viên tiếp xúc cùng lúc 1 bệnh nhân, ngoại trừ triển khai 

cấp cứu bệnh nhân nặng.   

- Tổ chức tiếp nhận bệnh nhân, thực hiện test nhanh100% bệnh nhân trước 

khi cho vào điều trị nội trú, hội chẩn chuyên khoa khi cần thiết. 

- Bệnh nhân vào cấp cứu nếu nguy kịch thì xử trí  bệnh nhân trước rồi sau đó 

làm xét nghiệm test nhanh, tùy vào từng trường hợp thì chuyển vào khoa điều trị 

hoặc khu điều trị cho bệnh nhân từ vùng tâm dịch, nếu bệnh nhân trong tình trạng 

không nguy kịch thì làm Xét nghiệm rồi chuyển vào khoa.  

5. Nội dung khác 

- Bệnh nhân tại các phòng khám thì phải làm test nhanh cho bệnh nhân trước 

khi cho vào khoa điều trị.( Điều dưỡng phụ khám thực hiện) 

- Kiện toàn tổ chức khu điều trị bệnh nhân đến từ vùng tâm dịch, tất cả bệnh 

nhân vào đều làm xét nghiệm Real-time-PCR. 

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu gộp làm xét nghiệm cho nhân viên và bệnh nhân 

tại các khoa, phòng theo định kỳ, ngẫu nhiên 40 nhân viên/ lần. 

-  Sẳn sàng nhân lực để tiếp ứng hỗ trợ cho Thị xã khi có yêu cầu. 

- Các khoa, phòng bố trí nhân viên đi làm ít nhất 7 ngày/ ca và sau đó nghỉ 7 

ngày tùy theo điều kiện nhân sự và tình hình bệnh nhân (đặc biệt nhân viên ngoài 

Thị xã Hoài Nhơn) 

-  Trường hợp không thể đi làm trong thời gian này thì làm đơn gửi phòng 

TCHC chậm nhất là sáng ngày 05/7/2021 để Ban giám đốc xem xét 

- Khi đi làm phải thực hiện check in và check out mã QR-code đầy đủ. 

Nhiệm vụ phòng chống dịch và cấp cứu điều trị bệnh nhân là 02 nhiệm vụ song 

song. Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện đề nghị các khoa, phòng thực hiện các yêu 

cầu nêu trên nếu khoa, phòng nào vi phạm thì phụ trách khoa, phòng đó phải chịu 

trách nhiệm trước Đảng ủy và Ban giám đốc Bệnh viện./. 

 

        Nơi nhận:                                                              TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

- Như trên; PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
- Lưu: VT, KHTH.  

 

 

 

       GIÁM ĐỐC 

                   Trần Quốc Việt 
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