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                                KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện các nội dung phòng, chống dịch

bệnh COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyêt định số 1355/QĐ-BYT ngày 23/02/2021 của Bộ Y tế về 
việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
năm 2021 của Bộ Y tế; Công văn số 8646/BYT-MT ngày 25/4/2021 của Bộ Y tế 
về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống thiên tai, bão 
lũ; Công văn số 7283/UBND-KGVX ngày 15/10/2021 của Uỷ ban Nhân dân 
tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Công văn số 8646/BYT-MT ngày 
13/10/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 7332/UBND-KTN ngày 18/10/2021 của 
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ; 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch để giảm thiểu nguy cơ lây 

nhiễm, chuyển điều trị kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 khi xảy ra thiên 
tai (bão, lũ...) tại vùng có dịch bệnh và vùng có nguy cơ dịch.

2. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, chỉ huy và điều hành tại chỗ để 
chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời thiên tai, thảm họa. Chuẩn bị sẵn sàng 
lực lượng, phương tiện, thuốc, hóa chất để đáp ứng kịp thời mọi tình huống. 
Đảm bảo các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân khi có thiên tai, 
thảm họa;

3. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, cảnh báo hướng dẫn, các 
biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến nhân viên y tế và cộng 
đồng. Đảm bảo an toàn về tính mạng cho nhân viên y tế và người bệnh, nâng 
cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh với thiên tai, thảm hoạ; Đảm bảo về tài 
sản, thuốc, trang thiết bị y tế; 

4. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau mùa mưa, 
bão, lũ. Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây 
lan, bùng phát.

II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
1. Trước khi xảy ra thiên tai
a) Thành lập/kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn của địa phương, trong đó có đại diện của cơ quan y tế để hỗ trợ thực 
hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa 
phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị//thành phố quyết định giao trách 



nhiệm cho một đơn vị làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phân công trách nhiệm cụ thể cho 
các thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

b) Chủ động theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai, dịch bệnh và vùng 
có mức độ nguy cơ dịch bệnh. Thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy 
định.

c) Tổ chức xét nghiệm và ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 
thành viên của các lực lượng tham gia phòng, chống bão lũ, thiên tai, thảm họa.

d) Xây dựng, kiện toàn bổ sung kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho 
các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu cách ly/trung tâm quản lý cách ly người 
nhiễm SARS-CoV-2, điều trị bệnh nhân COVID-19 trong tình huống xảy ra 
thiên tai, thảm họa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; xây dựng các 
kịch bản và phương án xử lý trong tình huống xuất hiện người nhiễm hoặc nghi 
nhiễm SARS-CoV-2 tại các điểm tránh trú an toàn; tình huống quản lý, thu 
dung, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 hoặc các đối tượng thuộc diện 
đang cách ly trong quá trình di chuyển và ở các điểm tránh trú,...

e) Thành lập các tổ điều trị cơ động để thực hiện ứng cứu khẩn cấp cho 
bệnh nhân COVID-19 hoặc cấp cứu các bệnh khác tại khu vực bị chia cắt bởi 
bão, lũ và điểm tránh trú an toàn.

f) Tổ chức tuyên truyền phổ biến, cập nhật kiến thức, kỹ năng về phòng, 
chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Hướng 
dẫn sử dụng các phương tiện, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng hộ cá 
nhân.... cần thiết để đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tập huấn, 
hướng dẫn giám sát, cách ly, xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm 
SARS-CoV-2; quản lý, thu dung, chăm sóc, điều trị bệnh nhân trong quá trình di 
chuyển và ở các điểm tránh trú theo đúng quy định phòng, chống dịch. Tổ chức 
diễn tập nâng cao năng lực ứng phó, xử lý tình huống có bệnh nhân COVID-19 
tại các điểm tránh trú. Bảo đảm an toàn khi xảy ra thiên tai, bão lũ và các tình 
huống khẩn cấp khác.

g) Tuyên truyền, hướng dẫn cho cộng đồng về các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 khi xảy ra bão, lũ, thiên tai, thảm họa, đặc biệt là các 
biện pháp phòng, chổng dịch khi di chuyển và lưu trú tại các điểm tránh trú an 
toàn khi xảy ra thiên tai, bão lũ.

h) Xây dựng kế hoạch, đảm bảo đáp ứng đủ nhân lực, phương tiện, vật tư 
y tế, sinh phẩm, dự trữ đủ thuốc, hóa chất và các trang thiết bị cần thiết cho công 
tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc xử lý nước sạch, vệ sinh môi 
trường và quản lý chất thải y tế trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ. Đảm 
bảo thông tin liên lạc và trang thiết bị phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành 
phòng, chống dịch COVID-19 trong thiên tai, bão lũ.



i) Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, số lượng dân cư và đặc điểm địa lý, 
hành chính trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai, thảm họa để 
xác định quy mô điểm tránh trú và số lượng điểm tránh trú trên địa bàn, đảm bảo 
di chuyển thuận lợi, an toàn cho người dân. Tổ chức khảo sát lựa chọn địa điểm 
và thiết lập khu tránh trú dự phòng tại các khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra 
thiên tai. Chủ động bố trí, chuẩn bị trước các phương tiện vận chuyển để huy 
động kịp thời hỗ trợ cho người dân đến các điểm tránh trú an toàn khi có thiên 
tai bão, lũ xảy ra.

2. Trong tình huống xảy ra thiên tai, thảm họa.

2.1. Triển khai các Kế hoạch, phương án, kịch bản đã được xây dựng để 
điều hành, chỉ đạo và ra quyết định tại chỗ theo diễn biến tình hình bão lũ, thiên 
tai, dịch bệnh COVID-19. Đảm bảo thực hiện 4 tại chỗ với công tác chỉ đạo, 
phương tiện, nhân lực, hậu cần được hoạt động một cách linh hoạt phù hợp với 
từng diễn biến thực tiễn. Trường hợp có ca nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-
2 thì tiến hành cách ly, điều tra, khoanh vùng, dập dịch theo quy định.

2.2. Trong trường hợp phải sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm ảnh 
hưởng bởi thiên tai đến điểm tránh trú an toàn cần thực hiện các nội dung cơ bản 
trong phòng chống dịch COVID-19 như sau:

a) Yêu cầu đối với điểm tránh trú an toàn

- Bố trí địa điểm tránh trú an toàn đủ rộng để đảm bảo khoảng cách an 
toàn phòng, chống dịch và thông thoáng.

- Tại cửa ra/vào nơi người dân tránh trú cần bố trí dung dịch sát khuẩn tay 
khuẩn hoặc điểm rửa tay có xà phòng và nước sạch.

- Bố trí vị trí thùng/túi đựng rác đặt ở vị trí thuận lợi đi lại cho người dân, 
không quá gần đi qua phòng cách ly tạm thời, không bị ngập nước; thùng/túi 
đựng rác thải phải ghi rõ “Rác thải sinh hoạt” và “Rác thải y tế” và có nắp đậy.

- Có khu vệ sinh nam riêng, nữ riêng đảm bảo thông thoáng (có quạt hoặc 
ô thông gió), có đủ nước sạch, xà phòng/nước rửa tay, nước khử khuẩn sàn... Bố 
trí nhà vệ sinh riêng cho những người nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19 tại 
khu vực/phòng cách ly tạm thời.

- Bố trí phòng cách ly tạm thời riêng biệt, có lối đi riêng và có biển báo 
“KHU VỰC CÁCH LY”. Trong phòng cách ly tạm thời cần: bố trí chỗ nằm cho 
người được cách ly (các chỗ nằm phải cách nhau tối thiểu 1 mét hoặc được ngăn 
cách bằng vách ngăn hoặc màn che nhựa) bảo đảm giãn cách tốt nhất có thể, 
dung dịch sát khuẩn tay, găng tay, khẩu trang; bố trí thùng đựng rác thải có lót 
túi và nắp đậy, thùng đựng chất thải lây nhiễm phải được dán nhãn “CHẤT 
THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”; trang bị có chổi, giẻ lau, xô và 
dung dịch khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường để người cách ly tự làm vệ 



sinh khử khuẩn. Thiết lập lối đi riêng vào khu vực cách ly tạm thời hoặc có rào 
chắn để người dân và trẻ em không đi vào khu vực, bảo đảm cách ly với khu vực 
khác.

- Khu vực lưu giữ tạm thời chất thải thông thường, chất thải y tế trong 
thời gian tránh trú cần được bố trí ở một khu vực nền cao thoát nước, có mái 
che, cách xa khu vực ở của người dân trong khu tránh trú. Trường hợp nơi lưu 
giữ chất thải tạm thời không có mái che cần để chất thải vào túi nilon không 
thấm nước và buộc chặt miệng túi. Bố trí các phương tiện, dụng cụ, túi thùng để 
thực hiện thu gom chất thải; khử khuẩn, vệ sinh môi trường...

b) Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong thực hiện sơ tán người dân

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển và thông báo, hỗ trợ người dân đến 
các điểm tránh trú đã được bố trí sẵn theo nguyên tắc cùng khu vực địa lý, hành 
chính; các đối tượng/hộ gia đình có cùng mức độ nguy cơ về dịch bệnh thì sẽ đi 
trên cùng phương tiện và ở cùng một khu vực được quản lý tại điểm tránh trú.

- Trong điều kiện thời gian cho phép có thể tổ chức xét nghiệm sàng lọc 
SARS-CoV-2 đối với nhóm dân cư tại vùng có nguy cơ cao hoặc rất cao cần 
phải sơ tán: thực hiện test nhanh để tách trường hợp nghi ngờ nhiễm để vận 
chuyển về các khu vực cách ly riêng tại điểm tránh trú.

- Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong quá trình sơ tán, vận chuyển 
người dân đến nơi tránh trú (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, phân luồng người 
dân đến đúng vị trí được bố trí tại điểm tránh trú an toàn...).

- Tại các điểm tránh trú an toàn cần yêu cầu người dân thực hiện nghiêm 
thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, phải ở đúng các vị trí đã được quy 
định, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên và tuân thủ các hướng dẫn của 
lực lượng y tế hoặc lực lượng phòng, chống thiên tai tại địa phương tùy theo tình 
hình dịch bệnh.

- Lập danh sách người dân tại các điểm tránh trú an toàn theo từng phòng 
hoặc từng khu vực (tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại, thời gian đến điểm tránh trú, 
tình hình sức khỏe...). Bố trí, sắp xếp các đối tượng trong cùng hộ gia đình, cùng 
một khu vực, cùng mức độ nguy cơ ở trong cùng 1 phòng/khu vực để dễ dàng 
quản lý và kiểm soát.

- Tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh, theo dõi khám sức khỏe và 
chuyển tuyến điều trị kịp thời cho người dân tại các điểm tránh trú an toàn trong 
thời gian sơ tán; Khám sàng lọc các trường hợp nguy cơ cao, nghi nhiễm (ho, 
sốt,...) để kịp thời phát hiện và cách ly người nhiễm SARS-CoV-2.

- Thực hiện quản lý, giám sát cách ly, điều trị hoặc chuyển tuyến đối với 
các trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2 tại phòng cách ly tạm thời 
hoặc khu vực cách ly của người bệnh COVID-19; đảm bảo các trang thiết bị tối 



thiểu cần thiết và bố trí sẵn ô tô/ phương tiện phù hợp để chuyên chở cần cách 
ly, điều trị tới khu cách ly, điều trị, chuyển tuyến khi cần. Tổ chức trực bảo đảm 
y tế, phòng chống dịch 24/24 tại các địa điểm sơ tán, nơi tránh trú an toàn.

c) Vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh

- Quy định và hướng dẫn người dân bỏ rác đúng thùng/túi phân loại rác. 
Khẩu trang y tế đã qua sử dụng, khăn/giấy lau mũi miệng phải đựng trong 
thùng/túi đựng rác thải y tế, buộc chặt miệng túi, chờ khi nước rút đem đi thu 
gom và xử lý theo quy định.

- Đối với rác thải sinh hoạt được chôn tại các khu đất cao chưa ngập lụt. 
Hàng ngày đổ rác vào hố hoặc rãnh, rắc một lớp đất lên mặt rác. Đến khi đầy thì 
lấp đất, lèn chặt.

- Bố trí đầy đủ nhà tiêu cố định hoặc di động để thu gom và xử lý phân. 
Cung cấp đầy đủ xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay cho người dân.

- Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch phục vụ cho hoạt động ăn uống, sinh 
hoạt của người dân tại khu tránh trú.

2.3. Xử lý các trường hợp tử vong do nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-
CoV-2 trong thiên tai

- Bọc kín thi thể bằng túi đựng thi thể làm bằng vật liệu chống thấm, 
không trong suốt, chắc chắn, không dễ bị bục/thủng, thành túi có độ 
dày ≥ 150μm; khóa kéo phải kín và cố định chắc chắn bằng dây buộc hoặc băng 
dính. Trường hợp không có túi đựng thi thể, bọc kín thi thể bằng 02 lớp vải 
cotton dày, sau đó bọc kín thi thể bằng 02 lớp ni-lon; khử khuẩn bên ngoài lớp 
ni-lon thứ nhất bằng dung dịch chứa 0,1% Clo hoạt tính. Thực hiện tương tự với 
lớp ni-lon thứ hai.

- Khử khuẩn toàn bộ các bề mặt khu vực có người chết và các vật dụng có 
tiếp xúc với thi thể bằng dung dịch chứa 0,1% Clo hoạt tính;

- Trong điều kiện cho phép, khuyến khích thực hiện hỏa táng đối với thi 
thể người chết do nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2. Trường hợp không 
thực hiện được hỏa táng, cần chôn cất thi thể ở khu vực riêng trong nghĩa trang 
của địa phương. Nếu nghĩa trang bị ngập nước thì phải chôn ở nơi đất cao do 
chính quyền địa phương bố trí và phải được đánh dấu. Trường hợp phải chôn ở 
nơi có nguy cơ ngập nước thì phải lèn hoặc buộc đá nặng để quan tài không bị 
nổi lên hoặc có thể cho vào bao ni lông và buộc ở trên cao chờ nước rút mới 
đem chôn.

- Thu gom và xử lý chất thải phát sinh theo quy định của Bộ Y tế về 
hướng dẫn quản lý chất thải y tế nguy hại.



3. Sau khi xảy ra thiên tai

a) Tổ chức rà soát tình hình sức khỏe người dân (thông tin cá nhân, tình 
hình sức khỏe, ho, sốt,...) để sàng lọc phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm vi 
rút SARS-CoV-2 trước khi rời điểm tránh trú an toàn.

b) Đối với lực lượng tham gia phòng chống thiên tai: Xét nghiệm nhanh 
(Test kháng nguyên nhanh) hoặc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp 
RT-PCR (nếu có điều kiện) trước khi kết thúc nhiệm vụ. Tự theo dõi sức khỏe 
của bản thân, thực hiện đầy đủ 5K, nếu có các biểu hiện như: sốt, đau họng, khó 
thở, sổ mũi, đau đầu, thay đổi mùi vị, ho... thì báo cáo ngay cho người có thẩm 
quyền tại địa phương.

Trường hợp những người làm nhiệm vụ có nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với người 
nhiễm SARS-CoV-2 tại các điểm tránh trú: Nếu đã tiêm đủ liều vắc xin phòng 
COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng thì thực hiện cách 
ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 
bằng phương pháp RT-PCR (02 lần) vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày trở 
về địa phương, nơi ở, nơi lưu trú; tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo. 
Nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thì thực hiện 
cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-
2 bằng phương pháp RT-PCR (03 lần) vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 
kể từ ngày trở về địa phương, nơi ở, nơi lưu trú; tự theo dõi sức khỏe trong 07 
ngày tiếp theo.

c) Sắp xếp và bố trí phương tiện vận chuyển, hỗ trợ người dân rời điểm 
tránh trú về nhà hoặc khu vực được quản lý, cách ly an toàn theo nguyên tắc 
những người/hộ gia đình có cùng mức nguy cơ thì bố trí trên cùng phương tiện; 
nên thực hiện 5K trong quá trình di chuyển về nơi lưu trú ban đầu. Trường hợp 
các ca nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2 cần bố trí sẵn ô tô/ phương tiện 
phù hợp để cách ly, chuyên chở từ nơi tránh trú an toàn về khu cách ly, khu điều 
trị.

d) Thực hiện vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn phòng, chống dịch: thu 
gom, xử lý xác súc vật chết; xử lý các giếng khoan, giếng đào, bể nước bị ngập 
lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng và véc tơ 
gây bệnh tại các khu vực bị ngập sau khi nước rút. Tại các điểm tránh trú an 
toàn, sau khi người dân rời đi phải khử khuẩn toàn bộ diện tích trong điểm tránh 
trú an toàn và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế theo quy định.

e) Tổ chức tổng kết kết quả công tác bảo đảm phòng chống dịch, phòng 
chống thiên tai, đánh giá, rút kinh nghiệm để báo cáo cũng như có kế hoạch 
chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, sẵn sàng ứng phó với các trường hợp trong 
những tình huống thiên tai tiếp theo có thể xảy ra.

f) Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của 
địa phương tùy theo tình hình dịch bệnh.



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng ban Sở Y tế
1.1 Phòng Nghiệp vụ Y
- Thường trực xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên 
địa bàn tỉnh;

1.2 Phòng Nghiệp vụ Dược
- Thường trực công tác dược, thống nhất và xây dựng cơ số thuốc phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên địa 
bàn tỉnh;

- Dự trù đủ cơ số thuốc và hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác dược và chuẩn bị cơ 
số thuốc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, 
bão lũ tại tất cả các đơn vị trong ngành.

1.3 Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Hướng dẫn các đơn vị rà soát, báo cáo và đề xuất nâng cấp, sửa chữa kịp 

thời cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư…đảm bảo công tác khám, chữa bệnh.
1.4 Các phòng, ban khác
- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đôn 

đốc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên 
tai, bão lũ tại tất cả các đơn vị trong ngành.

2.Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, Trung tâm cấp cứu 115

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, xây dựng kế hoạch 
ứng phó phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, 
bão lũ trên địa bàn tỉnh năm 2021 của đơn vị theo phương châm 4 tại chỗ sát với 
thực tế, phù hợp với tình hình địa phương;

- Thành lập, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị;

- Thành lập, kiện toàn đội cấp cứu cơ động với đầy đủ nhân lực, thuốc và trang 
thiết bị, phương tiện để sẵn sàng đáp ứng các tình huống có thể xảy ra, tối thiểu:

+ Các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh   : Có 02 đội cấp cứu cơ động;

+ Các bệnh viện đa khoa tuyến huyện: Có 01 đội cấp cứu cơ động;

+ Các bệnh viện chuyên khoa             :Có 01 đội cấp cứu cơ động; 

+ Trung tâm cấp cứu 115                    :Có 02 đội cấp cứu cơ động;



- Có Kế hoạch đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh 
thường xuyên, sẵn sàng tiếp đón người bệnh, nạn nhân, di chuyển người bệnh, đặc 
biệt là người bệnh nặng đến nơi cao tránh ngập lụt; Bố trí giường bệnh phù hợp 
đảm bảo công tác điều trị thường xuyên; 

- Tổ chức huấn luyện, thành thạo cho đội cấp cứu cơ động về kỹ thuật sơ 
cấp cứu nạn nhân và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh;

- Đối với bệnh viện Mắt, Da liễu Quảng Nam triển khai thêm các nội 
dung sau: 

+ Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn cách phòng chống các 
bệnh dịch phát sinh trong mùa bão, ngập úng;

+ Tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho các Trung tâm Y tế 
huyện, thị xã, thành phốkhi có yêu cầu.

3. Các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh theo 
phương châm 4 tại chỗ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương;

- Thành lập, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị;

- Phối hợp, tham gia công tác PCTT&TKCN của địa phương;

- Mỗi đơn vị thành lập/Kiện toàn tối thiểu:

+ Có 01 đội cấp cứu cơ động

+ 01 Đội vệ sinh, phòng chống dịch cơ động

- Huấn luyện thành thạo kỹ thuật sơ cấp cứu nạn nhân và xử lý môi trường 
cho các đội cấp cứu, phòng chống dịch, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức thường trực 24/24h khi có báo động cấp 2 trở lên;

- Đảm bảo sẵn sàng thuốc, hóa chất, phương tiện để kịp thời cấp cứu và 
xử lý dịch bệnh;

- Tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch phát hiện 
xử lý dịch bệnh, vệ sinh môi trường khi bị ngập úng;

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về công tác phòng 
bệnh, trọng tâm vào những dịch bệnh đường tiêu hóa, sốt xuất huyết, đuối nước, 
say nắng, say nóng…



- Phối hợp với phòng y tế huyện, thị xã, thành phố trong công tác phòng 
chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân vùng mưa bão.

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch về công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh đến tất cả 
các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố;

- Biên soạn các bài tuyên truyền tại cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh.

- Kiện toàn:

+ 02 đội cấp cứu lưu động

+ 02 đội vệ sinh phòng chống dịch cơ động

- Huấn luyện thành thạo kỹ thuật sơ cấp cứu nạn nhân và xử lý môi trường 
cho các đội cấp cứu, phòng chống dịch, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao;

- Dự trù, đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc phòng chống dịch và cấp phát kịp thời 
cho các huyện, thị xã, thành phố khi có dịch đột xuất, bùng phát trên địa bàn;

- Hướng dẫn người dân khử trùng và sử dụng nước sạch trong ăn uống và 
sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

- Tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh tại cộng đồng, xử trí kịp thời 
không để dịch lan rộng như tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết…;

- Tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan liên quan cho người dân về 
phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức xét nghiệm và ưu tiên tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 cho thành viên của các lực lượng tham gia phòng, chống bão lũ, 
thiên tai, thảm họa.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Báo cáo định kỳ

- Hàng tháng, quý các đơn vị báo cáo về tình hình phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên địa bàn. 

- Hết mùa mưa bão, gửi báo cáo tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên địa bàn năm 2021.

2. Báo cáo đột xuất
- Khi có thiên tai, thảm họa xảy ra;



- Khi có diễn biến bất thường trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên 
địa bàn, phải có báo cáo nhanh về Sở Y tế bằng văn bản hoặc các phương tiện 
thông tin khác (email, số điện thoại đường dây nóng).

3. Tiến độ thực hiện

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch ứng phó phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ trên địa bàn và kiện toàn 
ban chỉ huy PCTT&TKCN gửi về Sở Y tế trước ngày 5/11/2021;

- Kiện toàn đội cấp cứu lưu động và đội vệ sinh phòng dịch cơ động, danh 
bạ điện thoại trực phục vụ công tác PCTT&TKCN, biển số xe gửi về Sở Y tế 
trước ngày 5/11/2021.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- BCH PCTT&TKCN tỉnh (b/c); 
- UBND 18 huyện/thị xã/thành phố (p/h); 
- GĐ, PGĐ Sở Y tế (b/c);
- Các đơn vị Y tế trên địa bàn;
- Các phòng ban: NVD; KHTC; TCCB; VPS;
- Lưu: VT, NVY.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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