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KẾ HOẠCH
Tiếp nhận, vận chuyển, cách ly cán bộ, công chức cấp tỉnh, đội ngũ
y tế và đội ngũ phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch Covid-19
tại Trung tâm điều dƣỡng ngƣời có công
(địa chỉ: Tổ dân phố 12, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột)

I. CĂN CỨ BAN HÀNH
- Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 18/02/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 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 gây ra (Covid-19);
- Công văn số 953/CV-BCĐ ngày 28/02/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
- Công văn số 991/BYT-DP ngày 29/02/2020 của Bộ Y tế về việc tổ chức
cách ly y tế người về từ vùng dịch Covid-19;
- Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành
hướng dẫn Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19;
- Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do Covid-19 diễn biến
ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có
Việt Nam.
II. MỤC TIÊU
Cách ly những người có nguy cơ mắc Covid-19 để ngăn ch n s lây lan của
dịch ệnh ra cộng đ ng
III. TRƢỜNG HỢP CÁCH LY
Cán bộ, công chức cấp tỉnh (từ cấp lãnh đạo sở, ngành trở lên), đội ngũ y tế
và đội ngũ phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc Covid-19, nhưng không có iểu hiện triệu
chứng nghi nhiễm (ho, sốt, khó thở).
IV. PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tiếp nhận và vận chuyển
Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị về số lượng, tình hình trường
hợp cần cách ly, Sở Y tế xác định loại hình phương tiện vận chuyển, tiến hành đón,
cách ly và vận chuyển các trường hợp đến Trung tâm điều dưỡng người có công
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(địa chỉ Tổ dân phố 12, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk). Xe sau khi sử dụng phải được th c hiện khử khuẩn theo đúng quy định.
2. Thành lập Tổ cơ động
- Thành phần: Đội ngũ y tế (của các đơn vị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật,
Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn
Ma Thuột, Chi Cục an toàn th c phẩm, Chi cục Dân số - KHHGĐ) và thành phần
của Sở Lao động – Thương inh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân s
tỉnh Giao Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 của tỉnh ra Quyết định thành lập.
- Nhiệm vụ của Tổ cơ động:
+ Tr c tiếp tiếp nhận thông tin chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 của tỉnh Đắk Lắk (Ban Chỉ đạo tỉnh) để đi đón các trường hợp cần cách
ly.
+ Đảm bảo an toàn, hạn chế s lây lan trong quá trình đưa đón
+ Cung cấp khẩu trang y tế; áo quần bảo hộ; nước sát khuẩn, theo dõi nhiệt
độ để đưa các trường hợp về khu cách ly.
- Yêu cầu và phƣơng tiện vận chuyển:
Đảm bảo rộng rãi và an toàn, xe vận chuyển được khử khuẩn trước và sau
khi vận chuyển công dân. Tùy thuộc vào số người cụ thể sẽ bố trí phương tiện như
sau:
+ Trường hợp vận chuyển dưới 8 người: Sử dụng xe 16 chỗ ng i
+ Trường hợp vận chuyển từ 8 - 14 người: Sử dụng xe 30 chỗ ng i
+ Trường hợp vận chuyển từ 15 - 20 người: Sử dụng xe giường nằm ho c xe
45 chỗ ng i.
+ Trường hợp vận chuyển trên 20 người: Bố trí nhiều xe để vận chuyển.
+ Vận chuyển công dân từ nơi tiếp nhận về và àn giao cho thường tr c y tế
tại khu cách ly để tiến hành cách ly, theo dõi theo quy định.
3. Quy trình tiếp nhận tại khu cách ly
a) Địa điểm cách ly: Trung tâm điều dưỡng người có công, địa chỉ Tổ dân
phố 12, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Quy mô 02 khối nhà 1 tầng, có 36 phòng ở g m:
+ Khối nhà thứ nhất g m 12 phòng, mỗi phòng 02 người = 24 người (ưu tiên
cho trường hợp cách ly là cán bộ, công chức cấp tỉnh);
+ Khối nhà thứ hai g m 24 phòng, mỗi phòng 02 người = 48 người.
+ Khả năng tiếp nhận ở khu này khoảng 72 người; cơ sở vật chất đảm bảo,
đủ điện, nước, nhà vệ sinh riêng, giường.
- Có khu nhà bếp riêng và khu phòng nghỉ của đội ngũ phục vụ hậu cần.
- Toàn bộ khu v c có hàng rào kiên cố, cổng ra vào, đảm bảo an ninh 24/24
tách biệt với dân cư
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b) Quy trình cách ly:
- Tất cả các trường hợp được tiếp đón tại khu cách ly được bố trí ở phòng
chung giường cách giường tối thiểu 2 mét;
- Bố trí phòng cách ly riêng cho nam, nữ;
- Sau khi nhận phòng, cá nhân được cách ly phải thay và gi t giũ áo quần
m c trên đường vận chuyển;
- Tất cả người được cách ly đều được kiểm tra y tế.
c) Hƣớng dẫn tại phòng cách ly
- Trước mỗi phòng có ghi tên người được cách ly; ngày bắt đầu cách ly; tên
nhân viên phụ trách và số điện thoại để người cách ly cần liên hệ.
- Phòng phải được thông khí tốt.
- Tại khu cách ly: Dùng thảm thấm đẫm dung dịch Chloramin B 0 5% ướt để
ở các vị trí ra vào; bổ sung dung dịch sau 4-6 giờ/lần;
- Mỗi phòng có thùng rác, có nắp đậy để bên ngoài phòng, được thu gom ít
nhất ngày 2 lần;
- Khi nhân viên y tế kiểm tra hàng ngày, yêu cầu người cách ly đeo khẩu
trang và ở tại phòng;
- Trường hợp cần s giúp đỡ về y tế đột xuất, người cách ly ở tại phòng và
gọi điện thoại cho đội ngũ y tế.
- Ăn uống được phục vụ tại phòng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội
- Cử nhân s tham gia công tác quản lý các điều kiện về cơ sở, vật chất,
trang thiết bị của Trung tâm và tham gia các hoạt động tại khu cách ly theo hướng
dẫn của y tế.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị để tiếp nhận các trường hợp cách ly:
+ Chuẩn bị các phòng: 02 giường/phòng;
+ Chuẩn bị các vật dụng sinh hoạt (giường, chăn, màn, đ dùng sinh hoạt, xà
phòng, kem đánh răng, giấy vệ sinh, bột gi t, thau chậu ); Các thùng đ ng rác đ t
ở phía trước các phòng (dọc hành lang), túi đ ng rác; các dụng cụ sinh hoạt cá
nhân, nơi phơi quần áo ...;
+ Cung cấp nước uống;
+ Chủ động liên hệ VNPT để tiến hành việc lắp đ t wifi tại khu cách ly.
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
- Tổ chức cung cấp suất ăn theo tiêu chuẩn;
- Đảm bảo an ninh, an toàn tại khu cách ly 24/24;
- Chỉ đạo dọn vệ sinh xung quanh khu v c cách ly.
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3. Sở Y tế (cơ quan thường tr c BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh):
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân s tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị
liên quan trong việc tổ chức th c hiện có hiệu quả việc cách ly tập trung tại Trung
tâm điều dưỡng người có công, địa chỉ Tổ dân phố 12, Phường Tân An, thành phố
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Thành lập Tổ phòng chống dịch Covid-19 tại Khu cách ly tập trung (g m
lãnh đạo Sở, đại diện Bộ Chỉ huy Quân s tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương inh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi
cục an toàn th c phẩm và các đơn vị có liên quan) và Tổ cơ động.
a) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC): Cử nhân s tham gia Tổ phòng
chống dịch Covid-19 tại khu cách ly, đảm bảo th c hiện có hiệu quả các nội dung:
- Th c hiện việc hướng dẫn, in ấn, dán hướng dẫn tại khu cách ly.
- Điều hành chung hoạt động cách ly, theo dõi danh sách người cách ly.
- Giám sát, lấy mẫu.
- Cung cấp phương tiện bảo hộ, hóa chất, máy phun.
- Chịu trách nhiệm thông tin báo cáo hàng ngày về Sở Y tế và Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.
b) Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột: Cử nhân s tham gia Tổ
phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly (huy động từ các Trạm Y tế), đảm bảo
th c hiện có hiệu quả các nội dung:
- Tiếp nhận người cách ly.
- Phun hóa chất diệt côn trùng trước khi tiến hành cách ly.
- Th c hiện việc khử khuẩn (hành lang) thường xuyên ngày 2 lần, phun
Chloramin B.
- Khử khuẩn rác thải trước khi thu gom.
c) Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột: Đảm ảo tủ thuốc cấp
cứu, các loại thuốc cấp cứu và dược sỹ quản lý tại khu cách ly
d) Chi Cục an toàn thực phẩm, Chi cục Dân số - KHHGĐ, Bệnh viện Đa
khoa vùng Tây Nguyên: Cử nhân s tham gia Tổ phòng chống dịch Covid-19 tại
khu cách ly, đảm bảo th c hiện có hiệu quả các nội dung:
- Kiểm tra y tế những trường hợp cách ly.
- Khám, phân loại và đề xuất bố trí phòng cách ly hợp lý.
- Nhận thông tin và khám theo dõi kịp thời.
- Giao Chi Cục an toàn vệ sinh th c phẩm:
+ Cử nhân s làm đầu mối triển khai các hoạt động tại khu cách ly.
+ Theo dõi danh sách người cách ly.
+ Bố trí 01 xe ô tô thường tr c 24/24, sẵn sàng vận chuyển các trường hợp
từ nhà đến khu cách ly ho c vận chuyển từ khu cách ly tập trung đến Bệnh viện Đa
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khoa vùng Tây Nguyên khi phát hiện có triệu chứng nghi ngờ (sốt, ho, khó thở,
....).
d) Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: cử nhân s tham gia Tổ phòng
chống dịch Covid-19 tại khu cách ly, đảm bảo th c hiện có hiệu quả các nội dung:
- Tiếp nhận và điều trị những trường hợp nghi ngờ.
- Chỉ đạo chuyên môn những phát sinh y tế trong khu cách ly.
4. Sở Giao thông vận tải: Làm đầu mối, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế
tiến hành rà soát và xây d ng phương án bố trí các loại phương tiện (xe 16 chỗ, 30
chỗ và 45 chỗ) để phục vụ công tác đón các trường hợp về khu cách ly ho c khi có
chỉ đạo.
5. Sở Tài chính: Phối hợp với các Sở, ngành bố trí kinh phí đảm bảo hoạt
động của Khu cách ly theo quy định.
6. Đề nghị Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trƣờng Đắk Lắk
- Phối hợp thu gom rác thải ngày 2 lần tại khu cách ly;
- Rác thải trước thu gom được xử lý hóa chất với n ng độ clo hoạt tính
0,5%.
7. VNPT Đắk Lắk: Phối hợp với Sở Lao động - Thương inh và Xã hội, rà
soát và hỗ trợ lắp đ t internet tại khu cách ly tập trung.
VI. THỜI GIAN TRIỂN KHAI: Ngay từ ngày ban hành Kế hoạch.
VII. NGUỒN KINH PHÍ: Th c hiện theo quy định hiện hành.
Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển và cách ly trường hợp tại Trung
tâm điều dưỡng người có công, địa chỉ Tổ dân phố 12, Phường Tân An, thành phố
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các cơ quan, đơn vị th c hiện nghiêm túc
các nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình triển khai th c hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời liên hệ với Sở Y tế để được hướng
dẫn ho c để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- TT TU; TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TV BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: YT, LĐTBXH, GTVT, TC;
- BCHQS tỉnh; Công an tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CDC, BV Vùng TN;
- Chi Cục ATVSTP;
- Chi Cục DS-KHHGĐ;
- VNPT ĐL; Cty Điện l c ĐL;
- Cty CP Cấp nước ĐL;
- TTYT TP BMT, BVĐK TP BMT;
- Cty CP ĐT-MT ĐL;
- Các phòng: KT, NC;
- Lưu: VT, KGVX (N-20b)

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị
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