SỞ Y TẾ HÀ GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 276 /KH-BV

Hà Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
Căn cứ Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp;
Quyết định số 1226/QĐ-BYT ngày 17/05/2022 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét
nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị điều trị
người mắc COVID -19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Công văn số 3978/UBND-VHXH, ngày 05/10/2021 của UBND
tỉnh Hà Giang về việc triển khai các biện pháp, phòng chống COVID-19 trong
tình hình mới;
Căn cứ Công văn số 2354/SYT-NVY ngày 28/10/2021 của Sở Y tế Hà Giang
về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19;
Công văn số 2896/SYT-NVY ngày 22/12/2021 của Sở Y tế Hà Giang về việc
tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kiểm soát biến chủng
mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2;
Công văn số 397/SYT-NVY ngày 26/02/2022 của Sở Y tế Hà Giang về
việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;
Công văn số 1374/SYT-NVY ngày 30/06/2022 của Sở Y tế Hà Giang
về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch phòng, chống
dịch bệnh COVID -19 năm 2022 cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế
dịch bệnh phức tạp và gia tăng trở lại.
Phát hiện sớm trường hợp mắc Covid-19, xử lý kịp thời không để dịch lây
lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong.
Nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm cho
nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng. Chủ động triển khai các biện pháp phòng
chống dịch COVID-19. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang yêu cầu các khoa, phòng
nghiêm túc triển khai thực hiện.
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2. Mục tiêu cụ thể
- Thực hiện tốt quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi
nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong bệnh viện.
- Tổ chức điều hành tốt các khoa/phòng trong Bệnh viện để ứng cứu, xử trí
kịp thời các trường hợp viêm đường hô hấp do SARS-CoV-2 gây ra.
- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị dụng cụ, thuốc, hóa
chất, vật tư thiết bị y tế để đáp ứng kịp thời khi có tình huống cấp cứu trong mọi
tình huống, cũng như xử lý môi trường trong chống dịch bệnh COVID-19.
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn Sở Y tế để tập chung nguồn
lực ở mức tối ưu nhất, đảm bảo ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp,
giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Thành lập Ban chỉ đạo của Bệnh viện gồm những Ông (Bà) có tên sau
1. Ông Phạm Anh Văn
- Giám đốc BV
: Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Dũng
- Phó Giám đốc
: Phó Trưởng ban
3. Ông Nguyễn Đức Dũng
- Phó Giám đốc
: Thành viên
4. Ông Đỗ Văn Nghĩa
- TP.KHTH
: Thư ký
5. Ông Đặng Đức Cường
- TP Điều dưỡng
: Thành viên
6. Bà Đỗ Thị Kim Thanh
- TP.TCKT
: Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Lan
- TP.TCCB
: Thành viên
8. Bà Phạm Thị Kim Quy
- TP.HCQT
: Thành viên
9. Bà Dương Thùy Loan
- PTK. Khám bệnh
: Thành viên
10. Bà Lê Thu Trang
- PT.Khoa Dược
: Thành viên
11. Ông Nguyễn Anh Tuấn
- TP.VTTBYT
: Thành viên
12. Ông Đinh Viết Cường
- TP. CNTT&TT
: Thành viên
13. Ông Nguyễn Văn Điệp
- TK. KSNK
: Thành viên
14. Ông Mai Đức An
- PTK. Truyền Nhiễm : Thành viên
15. Ông Nguyễn Xuân Sơn
- TK. Cấp cứu
: Thành viên
2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo
- Tiếp nhận đầy đủ thông tin, lệnh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 qua đường công văn hoặc với các số
điện thoại sau:
* Tổng đài Bệnh viện
: 0219.3886411
* Trưởng ban
: 0904 174 698
* Phó Trưởng ban
: 0912 037480
* Thư ký thường trực
: 0912 336 377
* Cấp cứu
: 115
- Xây dựng kế hoạch cho các tình huống dịch bệnh do SARS-CoV-2, điều
động nhân lực và tổ chức triển khai thực hiện.
- Qua mạng điện thoại nội bộ, Ban chỉ đạo thông tin kịp thời đến các khoa,
phòng diễn biến của dịch bệnh và triển khai kế hoạch kịp thời ứng phó.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị của Tổ y tế, tham
gia phòng chống dịch, công tác phòng chống dịch bệnh tại các khoa phòng để
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kịp thời chấn chỉnh, bổ sung nhằm mục đích thực hiện công tác phòng chống
dịch bệnh đạt hiệu quả cao.
3. Các nội dung chính
3.1. Tên kế hoạch: Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
3.2. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.
3.3. Nhân lực: Ban chỉ đạo, Tổ y tế, toàn bộ nhân viên Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Hà Giang.
3.4. Đối tượng: Tất cả các đối tượng bao gồm người bệnh, người nhà
người bệnh và nhân viên Y tế điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để chủ động đối phó ứng cứu, xử trí kịp thời, hiệu quả các trường hợp nghi
nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh viện triển khai kế hoạch phòng, chống COVID-19 cụ
thể như sau:
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Chỉ đạo, kiểm tra, điều phối nguồn lực trong bệnh viện tham gia vào
công tác phòng chống dịch, quyết liệt triển khai hữu hiệu nhằm phòng ngừa,
ngăn chặn và khống chế dịch bệnh do SARS-CoV-2 gây ra.
- Kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, đánh giá tình
hình dịch bệnh. Thường xuyên báo cáo tình hình dịch bệnh cho Ban chỉ đạo
bệnh viện và cấp trên.
- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động truyền thông,
giám sát, xử lý dịch bệnh.
- Kiểm tra các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh.
- Kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch bệnh khác trong bệnh viện.
- Căn cứ Kế hoạch đã ban hành, các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường
công tác giám sát, chỉ đạo bộ phận mình được phụ trách.
- Tổ trưởng các Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19 của Bệnh viện gồm: Tổ Điều tra dịch tễ, tổ Giám sát, tổ Chuyên môn, tổ
Truyền thông, tổ Hậu cần căn cứ kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi
tiết do Tổ mình phụ trách, trình Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt.
2. Công tác giám sát, dự phòng và điều trị
- Giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 và các yếu tố liên quan.
- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây
nhiễm chéo tại các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các
biện pháp phòng hộ cá nhân, phòng lây nhiễm cho các cán bộ Y tế trực tiếp
tham gia khám cho bệnh nhân nguy cơ cao. Cụ thể:
2.1. Nhiệm vụ các Tổ, Đội
* Tổ lưu động, phản ứng nhanh:
- Chấp hành nghiêm sự điều động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh, trực lãnh đạo bệnh viện.
- Thực hiện tốt công tác sơ cấp cứu, phân loại cấp cứu và vận chuyển cấp
cứu theo quy định
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- Phối hợp tốt với các lực lượng cấp cứu để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp
cứu điều trị bệnh nhân.
- Báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khi cần tăng
cường lực lượng, phương tiện.
- Tham gia học tập, đào tạo cập nhật kiến thức mới về phương pháp chẩn
đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 theo kế hoạch
bệnh viện.
- Chuẩn bị đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng tham gia cấp
cứu người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển an toàn người bệnh cấp cứu đến cơ
sở y tế để tiếp tục điều trị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phân công.
* Tổ điều trị:
- Chấp hành nghiêm sự điều động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh,
trực lãnh đạo bệnh viện.
- Phối hợp tốt với các lực lượng cấp cứu để hoành thành tốt nhiệm vụ cấp
cứu điều trị bệnh nhân vừa và nhẹ.
- Thực hiện tốt công tác sơ cấp cứu, phân loại cấp cứu và vận chuyển cấp
cứu theo quy định.
- Báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khi cần tăng
cường lực lượng, phương tiện.
- Tham gia học tập, cập nhật kiến thức mới về phương pháp chẩn đoán và
điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 theo kế hoạch bệnh viện.
- Chuẩn bị đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng tham gia cấp
cứu, điều trị người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển an toàn người bệnh cấp
cứu đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị, cách ly theo dõi.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phân công.
* Tổ Hậu cần - Tài chính:
- Xây dựng kế hoạch, kinh phí: TTBYT, hóa chất vật tư, phòng hộ cá nhân
tại khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 theo tình huống dịch, sẵn sàng phục vụ
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện trình Sở Y tế và UBND
tỉnh xem xét và phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch, kinh phí: Khu vực phân luồng khám sàng lọc, các
khoa phòng, chế độ hỗ trợ cán bộ tham gia phòng chống dịch trình Ban Giám đốc
phê duyệt.
- Quản lý việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tổng
hợp về nhu cầu nguồn lực (vật tư, hóa chất, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị,
phương tiện...).
- Đảm bảo phương tiện, VTYT, hóa chất, sinh phẩm thuốc, dịch truyền,…
để đáp ứng các tình huống khẩn cấp và diễn biến dịch bệnh theo sự chỉ đạo của
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bệnh viện.
- Xây dựng phương án sửa chữa cơ sở hạ tầng, làm nhà tạm, khu vực cách
ly để có căn cứ xác định kinh phí, lên phương án di chuyển một số khoa phù hợp
để bố trí khu điều trị cách ly đủ số giường được phê duyệt, sắp xếp khu để xe,
giao thông, đường đi một chiều hạn chế tối đa sự lây nhiễm.
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- Đảm bảo kinh phí trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các
chế độ chính sách cho các cán bộ tham gia phòng chống dịch, chính sách miễn
giảm chi phí trong các trường hợp bắt buộc điều trị cách ly khi dịch bệnh xảy ra.
- Tiếp nhận viện trợ, vật tư, trang thiết bị y tế của các Bộ, ngành và các tổ
chức cá nhân, tham mưu cho Ban chỉ đạo Bệnh viện phân bổ cho các đơn vị để
phòng, chống dịch (nếu có).
- Đảm bảo công tác dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.
* Kiểm soát nhiễm khuẩn:
- Chấp hành nghiêm sự điều động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
ngay khi có yêu cầu.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng cấp độ dịch.
- Thực hiện khử khuẩn theo quy định về công tác nhiễm khuẩn trong toàn
Bệnh viện.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng bệnh, bảo hộ lao động và
cách ly theo quy định.
- Tham gia học tập, cập nhật kiến thức mới về phương pháp phòng, chống
dịch bệnh do SARS-CoV-2 theo kế hoạch bệnh viện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phân công.
* Tổ điều tra dịch tễ:
- Chấp hành nghiêm sự điều động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh, trực lãnh đạo bệnh viện.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo diễn biến dịch bệnh.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng bệnh, bảo hộ lao động và
cách ly theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện tốt công tác điều tra dịch tễ,
phát hiện kịp thời các trường hợp F1, F2 và truy vết F0.
- Tham gia học tập, cập nhật kiến thức mới về phương pháp phòng, chống
dịch bệnh do SARS-CoV-2 theo kế hoạch bệnh viện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phân công.
* Tổ truyền thông:
- Chấp hành nghiêm sự điều động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh, trực lãnh đạo bệnh viện.
- Tăng cường thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung
cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
theo khuyến cáo của Bộ Y tế (Thông điệp 5K) ….
- Tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp về dịch bệnh COVID-19 (tờ rơi, tranh
ảnh, ti vi, loa đài …)
- Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng bệnh, bảo hộ lao động và
cách ly theo quy định.
- Phối hợp tốt với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh để hoàn
thành tốt nhiệm vụ.
- Tham gia học tập, cập nhật kiến thức mới về phương pháp phòng, chống
dịch bệnh do SARS-CoV-2 theo kế hoạch bệnh viện.
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phân công.
2.2. Tại khoa Khám bệnh - Cấp cứu
- Kiểm tra thường xuyên tình trạng sẵn sàng của phòng cách ly các trường
hợp bệnh nhân nghi ngờ.
- Tổ chức, sàng lọc, phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ nhiễm SARSCoV-2 ngay tại nơi đón tiếp.
-Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng
ngừa đường lây truyền theo hướng dẫn tại Công văn số 96/KCB-ĐD&KSNK ngày
24/02/2020 của Bộ Y tế.
- Tư vấn cho người tiếp xúc về các dấu hiệu bệnh và các biện pháp phòng
chống. Nếu có xuất hiện các triệu chứng của Hội chứng Cúm thì thông báo ngay
cho cơ sở Y tế gần nhất để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Người chăm sóc
bệnh nhân phải đeo khẩu trang y tế trong quá trình tiếp xúc gần với người bệnh,
rửa tay ngay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác sau mỗi lần tiếp xúc
với người bệnh.
- Thông báo cho nhân viên về khả năng lây nhiễm của các trường hợp
nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2.
- Hướng dẫn nhân viên phân loại và đánh giá người bệnh theo bảng kiểm
sàng lọc nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 nếu có dấu hiệu lâm sàng: sốt, ho, khó
thở và yếu tố dịch tễ.
- Tổ chức tốt việc thu dung, cách ly tạm thời bệnh nhân nghi ngờ theo
phương châm 4 tại chỗ với người xung quanh tại phòng lưu bệnh cấp cứu, chuẩn
bị đầy đủ để chuyển bệnh nhân.
- Khi phát hiện bệnh nhân có nguy cơ thì lập tức cách ly bệnh nhân tại
khu cách ly, phòng hộ cán nhân đầy đủ mới tiến hành khám sàng lọc.
- Ngay lập tức báo cáo phòng Kế hoạch tổng hợp để chỉ đạo các đơn vị có
liên quan cùng phối hợp.
2.3. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
- Giám sát công tác kiểm soát nhiếm khuẩn tại bệnh viện trong quá trình dịch.
- Đồ vải của bệnh nhân nghi ngờ phải được xử lý riêng, thu gom tại chỗ để
đưa về nhà giặt. Khi gom đồ vải phải mang dụng cụ bảo hộ và đặt vào túi có báo
hiệu nguy hiểm sinh học. Tất cả dụng cụ sắc nhọn phải được xử lý đúng và an toàn.
- Phòng bệnh phải lau chùi bằng dung dịch kháng khuẩn phổ rộng có hoạt
tính chống virus đã được chứng minh.
- Tiến hành khử trùng, tẩy uế khu vực có nguồn bệnh bằng dung dịch
Chloramin B. Hấp sấy, khử trùng phương tiện, trang thiết bị đã sử dụng cho
bệnh nhân và trong ổ dịch.
- Kiểm tra môi trường các khoa trong điểm đảm bảo đủ không khí.
2.4. Các Khoa, phòng khác
- Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng
ngừa theo đường lây truyền theo hướng dẫn tại Công văn số 96/KCB-ĐD&KSNK
ngày 24/02/2020 của Bộ Y tế. Đảm bảo đủ các phương tiện phòng ngừa.
- Phổ biến các thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của SARS-CoV-2gây ra trong các cuộc họp hội đồng người bệnh.

7

- Khi có người bệnh nghi ngờ, báo ngay cho phòng Kế hoạch tổng hợp để
phối hợp xử lý.
- Yêu cầu và hướng dẫn người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc, người cung
cấp dịch vụ đeo khẩu trang, vệ sinh tay, thực hiện giãn cách khi vào cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh và trong suốt thời gian lưu lại tại Bệnh viện.
2.5. Phòng Điều dưỡng
- Tổ chức tập huấn kỹ năng vệ sinh hô hấp, vệ sinh tay, quy trình mặc đồ
bảo hộ lao động cho nhân viên y tế.
- Tập huấn kiểm tra, giám sát đầy đủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn và
phòng ngừa theo đường lây truyền theo hưỡng dẫn tại Công văn số 96/KCBĐD&KSNK ngày 24/02/2020 của Bộ Y tế.
- Bố trí đủ nhân lực chăm sóc toàn diện người bệnh tại các khoa trọng
điểm như; khoa HSTC&CĐ, Truyền nhiễm và người bệnh có chỉ định chăm sóc
cấp I tại các khoa Lâm sàng khác. Tuyệt đối không để người nhà chăm sóc
người bệnh trong giai đoạn hiện nay. Giảm thiểu tối đa người nhà hỗ trợ chắm
sóc cố định. Thực hiện khai báo y tế, kiểm soát tuân thủ các quy định về phòng
và kiểm soát lây nhiễm bệnh của người hỗ trợ chăm sóc.
2.6. Phòng Kế hoạch tổng hợp
- Rà soát, cập nhật các hướng dẫn của các cấp về phòng, chống dịch bệnh
do SARS-CoV-2 gây ra.
- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ trong chẩn đoán và điều trị,
chăm sóc bệnh nhân.
- Đẩy mạnh công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm
chéo tại bệnh viện.
2.7. Phòng Hành chính - Quản trị
- Bố trí bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện nghiêm việc kiểm soát
người bệnh, người nhà người bệnh ra vào Bệnh viện.
- Chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly, nhân lực, phương tiện vận chuyển và
phối hợp xử lý môi trường và chuyển người bệnh đến nơi quy định.
- Tiến hành xử lý phun hóa chất khử trùng theo quy định.
2.8. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế
Đảm bảo cung cấp đầy đủ và sử dụng đúng danh mục thuốc, trang thiết bị,
phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên y tế khi thực
hiện khám sàng lọc, các kỹ thuật cận lâm sàng, chăm sóc và điều trị trực tiếp
người nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2 đặc biệt là khi thực hiện các can
thiệp trên người bệnh có tạo khí dung.
2.9. Phòng tài chính - Kế toán
Dự trù kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Nguồn kinh phí
của bệnh viện và Ban chỉ đạo PCD tỉnh cung cấp.
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3. Công tác truyền thông
- Giao phòng Công nghệ Thông tin và truyền thông tổ chức tuyên truyền về
công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tới người bệnh,
người nhà người bệnh và nhân viên của đơn vị.
- Tuyên truyền cho người dân, bệnh nhân và người nhà được biết rõ, tránh
hoang mang, tích cực phối hợp công tác dự phòng, khi có dấu hiệu của bệnh cần
đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.
- Khi có dấu hiệu ho, sốt, chảy mũi, đau rát họng, tức ngực, khó thở, đau
mỏi người, mất vị giác, khứu giác thì khai báo cho nhân viên y tế cơ sở để được
tư vấn sàng lọc, điều trị, cách ly theo dõi. Nên chia sẻ lịch trình hoạt động của cá
nhân với nhân viên y tế khi có các triệu chứng trên.
4. Công tác hậu cần
- Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nhân lực, phương tiện kịp thời triển khai các
biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra.
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bệnh viện sẽ họp
và đưa ra kế hoạch, phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2
trên cơ sở các chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp.
- Tất cả nhân viên tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 được
hưởng chế độ theo quy định.
IV. KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo, Phòng KHTH, Trực Lãnh đạo có trách nhiệm: Kiểm tra
sự sẵn sàng của Tổ điều trị tham gia chống dịch, Khoa Khám bệnh - Cấp cứu.
2. Ban chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện kế hoạch phòng
chống dịch của Bệnh viện của các khoa, phòng trong toàn bệnh viện.
3. Phòng KHTH thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của Bộ Y
tế, Sở Y tế và quy chế về chế độ thông tin, báo cáo trong chỉ đạo, triển khai
phòng chống dịch bệnh
4. Tiếp tục triển khai tiêm Vaccine phòng Covid -19 cho nhân viên trong
toàn bệnh viện.
V. HƯỚNG DẪN SÀNG LỌC, PHÂN LUỒNG, XÉT NGHIỆM NGƯỜI NHIỄM
SARS-CoV-2 VÀ THU DUNG ĐIỀU TRỊ NGƯỜI MẮC COVID-19 TRONG BỆNH VIỆN

1. Hướng dẫn về sàng lọc, phân luồng người nghi nhiễm SARS-CoV-2
trong bệnh viện
1.1. Quan điểm chủ đạo
Trong bệnh viện người đang điều trị các bệnh nếu mắc COVID-19 sẽ gây
nhiều khó khăn cho công tác điều trị, do vậy cần tổ chức sàng lọc, phân luồng,
xét nghiệm, phát hiện và điều trị COVID-19 sớm. Các khoa tập trung người
bệnh nặng, có nguy cơ cao cần hạn chế tối đa lây nhiễm SARS-CoV-2. Lãnh
đạo bệnh viện cần tổ chức tốt công tác sàng lọc, phát hiện sớm người nghi
nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt tại các khoa có nguy cơ cao và tập trung cấp cứu,
điều trị ưu tiên giảm tử vong liên quan đến COVID-19.
1.2. Nguyên tắc
- Người có dấu hiệu nghi nhiễm SARS-CoV-2 cần được sàng lọc, phát
hiện sớm để tránh lây nhiễm và làm tăng nặng tình trạng bệnh khác, đặc biệt
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người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực, lọc máu (thận
nhân tạo) và hậu phẫu. Người được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cần được
khám và điều trị tách biệt với những người không bị nhiễm.
- Dựa trên hướng dẫn chung của Bộ Y tế, bệnh viện đã chủ động xây
dựng, cập nhật và duy trì quy trình đón tiếp, sàng lọc, phân luồng, khám bệnh,
xét nghiệm, điều trị và chuyển viện cho người mắc COVID-19 theo hướng linh
hoạt, cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp
cận với các dịch vụ y tế.
- Căn cứ trên phạm vi chuyên môn, điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, hạ
tầng, cấu trúc sẵn có, bệnh viện đã nghiên cứu, thiết kế quy trình thuận tiện, hợp
lý trên nguyên tắc giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.
1.3. Công tác sàng lọc, phân luồng
- Tại cổng có tiếp nhận người bệnh đặt biển báo: “Hướng đi dành cho
người bị ho, sốt, chảy mũi, đau rát họng, tức ngực, khó thở, đau mỏi người, mất
vị giác khứu giác”.
Biển báo bổ sung thêm số điện thoại đường dây nóng. Biển báo có đèn
chiếu sáng để nhìn rõ vào ban đêm. Phía sau biển báo cần có biển chỉ dẫn đến
khu vực khám sàng lọc COVID-19 (Phòng khám sàng lọc thuộc khoa Khám
bệnh quản lý, có thể thiết lập và tổ chức sàng lọc người bệnh ngay tại cổng bệnh
viện). Khu vực khám sàng lọc có bố trí phương tiện vận chuyển như cáng, xe lăn
cho người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp, có quy trình vệ sinh rõ
ràng và thực hiện khử khuẩn sau mỗi lần sử dụng.
1.4. Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch
- Bệnh viện hướng dẫn, tuyên truyền người vào bệnh viện đeo khẩu trang
và khử khuẩn tay bằng các pano, aphich đặt tại các vị trí đón tiếp và dễ quan sát.
- Tại khoa khám bệnh yêu cầu đo thân nhiệt cho người bệnh trước khi
khám, và luôn giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Các khu vực sàng lọc bảo
đảm thông khí, bố trí đầy đủ phương tiện kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh tay,
túi, thùng, phương tiện và thực hiện quản lý chất thải, vệ sinh môi trường theo
quy định.
- Các khoa điều trị và các phòng chức năng cần thực hiện nghiêm túc quy
định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
2. Hướng dẫn xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện
2.1. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng các kỹ thuật nhằm phát
hiện tình trạng nhiễm SARS-CoV-2) đối với các trường hợp người đến khám tại
bệnh viện, người bệnh nội trú, nhân viên y tế nếu nghi ngờ mắc COVID-19 như
có các dấu hiệu ho, sốt, chảy mũi, đau rát họng, tức ngực, khó thở, đau mỏi
người, mất vị giác, khứu giác và các dấu hiệu bất thường khác có liên quan sau
khi khám sàng lọc COVID-19.
2.2. Bệnh viện tập trung đánh giá nguy cơ và phát hiện các dấu hiệu nghi
ngờ mắc COVID-19 để chỉ định xét nghiệm cho người bệnh trước khi làm phẫu
thuật, người bệnh tại các khoa có nguy cơ cao như hồi sức tích cực, đột quỵ, lọc
máu (thận nhân tạo), hậu phẫu và người bệnh khác theo yêu cầu chuyên môn
trên nguyên tắc bảo vệ đối tượng có nguy cơ cao, hạn chế tối đa lây nhiễm.
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2.3. Các đối tượng khác như: người chăm sóc người bệnh, người cung
ứng dịch vụ cho bệnh viện, người đến công tác, làm việc với bệnh viện, học
viên, khách đến thăm nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 như trên cần
chủ động đến khu vực khám sàng lọc COVID-19 và thực hiện theo hướng dẫn,
chỉ định của nhân viên y tế.
3. Hướng dẫn thu dung điều trị người mắc COVID-19 của bệnh viện
3.1. Tổ chức khu vực điều trị người bệnh COVID-19
- Khu vực điều trị COVID-19 được tổ chức tại cơ sở 2 của Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Hà Giang tại Khu liên hiệp thể thao Công An tỉnh.
- Tại Khoa Hồi sức tích cực: bố trí buồng bệnh hoặc khu vực để cấp cứu,
điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch.
3.2. Thực hiện chuyển tuyến những người bệnh COVID-19 nặng, nguy
kịch khi vượt quá năng lực chuyên môn của Bệnh viện.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Hà Giang. Kế hoạch này thay cho Kế hoạch số 189/KH-BV ngày 28
tháng 7 năm 2022. Yêu cầu Trưởng các khoa/phòng toàn Bệnh viện triển khai đến
tất cả viên chức trong phạm vi phụ trách biết và thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch
này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Phòng KHTH
trình Ban Giám đốc xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- BCĐ Sở Y tế Hà Giang;
- Ban Giám đốc;
- Thành viên Ban Chỉ đạo BV;
- Đăng Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTH.
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