
  
 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TTYT THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Số:        /PA-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   Hoài Nhơn, ngày       tháng      năm 2022 

 

PHƢƠNG ÁN 

Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm  

trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2022 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN 

1. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12; 

2. Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách lý y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

3. Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra; 

4. Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) trên địa bàn tỉnh Bình 

Định;  

5. Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/07/2021 của Bộ Y tế Về việc ban 

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

6. Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

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

bình thường mới”; 

7. Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “ Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét 

nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”; 

8. Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới 

(Omicron) của vi rút SARS-CoV-2; 

9. Công văn số 10737/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn giám sát và phòng chống COVID-19 biến thể Omicron; 

10. Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/1/2022 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

11. Công văn số 375/BYT-MT ngày 22/1/2022 của Bộ Y tế về việc tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán; 
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12. Phương án số 77/PA-TTKSBT ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Trung 

tâm kiểm soát bệnh tậ: Phương án phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trong dịp 

Tết Nguyên Đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định . 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm soát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thị xã Hoài 

Nhơn trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, đặc biệt là tình hình dịch bệnh 

COVID-19 trước tình hình biến chủng Omicron đã ghi nhận trong cộng đồng tại 

một số tỉnh/TP trong nước.  

- Phát hiện sớm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 biến thể 

Omicron sau khi nhập cảnh. Xử lý kịp thời, không để dịch lây lan trong cộng đồng, 

hạn chế thấp nhất số mắc và số tử vong do COVID-19 biến thể Omicron. 

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án để triển khai thực hiện đáp ứng với các tình 

huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, 

bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán. 

2. Yêu cầu 

- Giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bệnh truyền nhiễm, cách ly kịp 

thời và điều trị tích cực đối với người dương tính với SARS-CoV-2; hạn chế bệnh 

lây lan cộng đồng. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, hóa chất để 

đảm bảo công tác điều tra, giám sát, điều trị bệnh nhân. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các hoạt 

động theo quy định. 

III. CÁC BIỆN PHÁP CHUNG  

Tổ chức phân công cán bộ thường trực phòng chống dịch 24/24, chuẩn bị 

tăng cường cán bộ dự bị sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh diễn biến 

phức tạp, đảm bảo người bệnh được tiếp cận với y tế kịp thời. 

Tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, các 

trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn tại Công văn số 11042/BYT-DP ngày 

29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. 

Tiếp tục giám sát các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 điều trị tại 

nhà, đảm bảo người bệnh nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp cách ly, điều trị 

theo quy định. 

Rà soát các trường hợp nhập cảnh và thực hiện giám sát, cách ly theo 

hướng dẫn tại Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh và Công văn số 

10943/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn y tế phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc 

ngắn ngày (dưới 14 ngày). Phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh dương tính 
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(nếu có) để lấy mẫu gửi phân lập chủng vi rút phát hiện sớm biến chủng Omicron, 

hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

Tuyên truyền vận động hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, 

thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo các hoạt động lễ hội, 

vui xuân, ... thiết thực, an toàn, tiết kiệm. Đẩy mạnh truyền thông thông điệp 5K và 

đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, không lơ là chủ quan ngay cả khi 

đã tiêm đủ 02 mũi và mũi thứ 3 vắc xin phòng COVID-19. Người dân tự theo dõi 

sức khỏe, nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn 

chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng 

dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử trí theo quy định. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch tại địa phương theo đúng quy định. 

V. PHƢƠNG ÁN CỤ THỂ KHI GHI NHẬN CA BỆNH COVID-19 

GIA TĂNG TRONG CỘNG ĐỒNG 

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

- Tăng cường hoạt động của các Đội đáp ứng nhanh đáp ứng với dịch bệnh 

COVID-19 biến chủng Omicron trên địa bàn, tiếp tục phân công cán bộ, tổ chức 

thường trực chống dịch 24/7. Tổ chức thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh theo chỉ đạo của cấp trên, huy động nguồn lực, triển khai các hoạt động 

phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 hàng ngày, tham mưu 

với UBND thị xã các biện pháp phòng chống dịch để huy động nguồn lực, triển 

khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các địa phương và 

đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương, kịp thời 

khắc phục những hạn chế, thiếu sót. 

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế 

hoạch phù hợp với tình hình thực tế. 

2. Công tác giám sát, dự phòng 

- Tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về 

địa phương; khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 là người nhập cảnh về địa 

phương, khẩn trương cách ly, lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để 

gửi mẫu xét nghiệm, giải trình tự gen khẳng định.  

- Điều tra dịch tễ, thông báo cho các địa phương liên quan để phối hợp truy 

vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các 

bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 chủng Omicron, 

thực hiện cách ly y tế kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1. Tăng cường 

giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng, 

xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng. 
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- Tăng cường hệ thống giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca 

bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường (số mắc, diễn biến nặng hoặc nhập viện, tử 

vong tăng bất thường theo thời gian, khu vực địa lý, đối tượng cụ thể, …). 

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu tố 

dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.  

- Đánh giá nguy cơ, đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 thường xuyên 

để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả. 

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ. Huy động tối đa lực lượng 

nhân viên y tế tham gia chống dịch, đặc biệt là lực lượng tham gia hỗ trợ tại các 

Trạm Y tế lưu động. 

- Tăng cường giám sát, thu thập mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm xác định sự 

lưu hành, biến đổi, mức độ lây lan của dịch bệnh. 

- Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp, 

trường học sau dịp Tết Nguyên đán, nguy cơ dịch bùng phát sau dịch là rất cao; tổ 

chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh 

nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, ... yêu cầu thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin 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, điều trị bệnh nhân, cách ly và phòng, chống dịch bệnh phù hợp, 

đồng thời hỗ trợ các nguồn lực trong phòng chống dịch bệnh. 

3. Công tác khám, chữa bệnh trong điều trị, quản lý ca bệnh 

- Triển khai nghiêm túc điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa 

các trường hợp tử vong theo chỉ đạo của Sở Y tế.  

- Quản lý chặt chẽ các trường hợp điều trị tại nhà, đảm bảo bệnh nhân được 

tiếp cận, tư vấn điều trị kịp thời. 

- Thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến; tổ chức thu dung, 

điều trị hiệu quả. Cung ứng và đảm bảo đủ thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư 

tiêu hao, trang thiết bị, trang bị phòng hộ, … đặc biệt là ô xy y tế tại các cơ sở điều 

trị. 

- Thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân 

để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế; bảo đảm đủ oxy, máy thở, 

giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. 

4. Công tác tiêm chủng vắc xin 

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối 

tượng từ 12 tuổi trở lên.  

- Rà soát, tiêm vét cho tất cả các đối tượng nguy cơ cao, người từ 50 tuổi 

trở lên, người có bệnh nền, đảm bảo an toàn, hiệu quả; triển khai tiêm mũi bổ sung, 

mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
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- Quản lý, bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao (người già, người có 

bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai) đảm bảo được tiêm chủng đủ 

liều, được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất ngay tại địa phương 

(xã/phường ); tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động, bố trí tiêm tại nhà cho những 

người đi lại khó khăn … 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản 

lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. 

5. Công tác truyền thông 

- Tăng cường công tác truyền thông nâng cao cảnh giác của người dân 

trước biến thể Omicron, không tụ tập đông người khi không cần thiết, thực hiện 

nghiêm 5K, tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đặc biệt những người nhập cảnh và gia 

đình phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với người xung 

quanh, không ra khỏi nơi lưu trú, xét nghiệm SARS-CoV-2 khi mới nhập cảnh 

theo quy định. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hành các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. 

- Người dân hạn chế di chuyển khi không cần thiết trong dịp Tết Nguyên 

đán để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, cũng như bảo vệ sức khỏe 

cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trường hợp do nhu cầu phải đến/về địa 

phương từ vùng có dịch, yêu cầu phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa 

phương nơi cư trú để được hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch. 

Sau Tết, nhu cầu người dân đi lại và trở lại làm việc, sinh hoạt tại các tỉnh/TP là rất 

cao, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế 

mức thấp nhất lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

- Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 hàng ngày trên trang thông tin 

điện tử của tỉnh Bình Định. 

- Duy trì hoạt động số điện thoại đường dây nóng các tuyến, hướng dẫn cho 

người dân các biện pháp phòng chống dịch, cách ly, theo dõi sức khỏe, điều trị tại 

nhà. 

6. Công tác hậu cần 

- Nâng cao năng lực thu dung, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 theo phân 

tầng, chuyển tuyến đúng qui định, hạn chế các trường hợp diễn biến nặng. 

- Nâng cao năng lực y tế cơ sở, chuẩn bị đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, 

trang thiết bị y tế, nhân lực đảm sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch theo phương 

châm 4 tại chỗ. 

- Rà soát, xây dựng danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất 

và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế thị xã 

- Xây dựng phương án và triển khai thực hiện các biện pháp đáp ứng tình 

hình dịch bệnh truyền nhiễm trong dịch Tết Nguyên Đán, đặc biệt là dịch bệnh 

COVID-19 biến chủng Omicron. 

- Kiện toàn các Đội đáp ứng nhanh, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các trường 

hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tổ chức thường trực phòng chống dịch 24/24. 

- Tổ chức điều tra dịch tễ và triển khai xử lý dịch kịp thời theo hướng dẫn; 

lấy mẫu bệnh gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Giám sát chặt chẽ các 

trường hợp nhập cảnh về địa phương, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Tổ chức thu dung, cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh điều trị tại nhà theo 

quy định. Rà soát, chuẩn bị các trạm y tế lưu động sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch 

bệnh truyền nhiễm gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là trong bối cảnh ca 

bệnh COVID-19 biến chủng Omicron đã ghi nhận trong cộng đồng tại một số 

tỉnh/TP trong nước. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang bị, phương tiện điều trị và cấp 

cứu bệnh nhân, chuyển viện kịp thời các trường hợp bệnh nặng, hạn chế thấp nhất 

nguy cơ tử vong. 

- Thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo và 

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

- Triển khai và hướng dẫn hoạt động điều tra và xử lý triệt để ổ dịch theo 

quy định của Bộ Y tế. 

- Rà soát tiêm chủng vắc xin cho đối tượng nguy cơ cao, người từ 50 tuổi 

trở lên, người có bệnh nền, đảm bảo an toàn, hiệu quả; triển khai tiêm mũi bổ sung, 

mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc, vật tư sẵn sàng 

phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, cấp cứu, xét nghiệm, điều trị bệnh 

nhân, xây dựng kế hoạch bổ sung và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID-19 

trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 biến chủng 

Omicron tại địa phương, đảm bảo đón Tết an toàn, lành mạnh. Tăng cường tuyên 

truyền về lợi ích của tiêm vắc xin để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, không 

chờ đợi, lựa chọn vắc xin, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm 

theo quy định. 

3. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị dịch bệnh, duy 

trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện.    
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- 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.  

- Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu, điều trị bệnh 

nhân khi có yêu cầu; hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi 

cần thiết. 

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

báo cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                      
- Sở Y tế (báo cáo); 

- UBND thị xã ( báo cáo); 

- Phòng Y tế (phối hợp);    

- BVĐK KV Bồng Sơn (phối hợp); 

- Các khoa, phòng,TYT ( thực hiện); 

- Lưu VT, KSBT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Lệ Kiều 
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