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KẾ HOẠCH
Triển khai phương án đáp ứng theo từng cấp độ dịch Covid- 19
trên địa bàn phường An Tân.
Để chủ động đáp ứng với mọi cấp độ diễn biến của dịch bệnh Covid 19 trên
địa bàn phường thực hiện kịp thời, hiệu quả việc ngăn chặn, khống chế không để
dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan trên địa phường, sẵn sàng ứng phó với từng cấp
độ dịch Covid 19 trên địa bàn phường.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 phường An Tân xây dựng kế
hoạch triển khai phương án đáp ứng theo từng cấp độ dịch Covid- 19 xảy ra trên
địa bàn phường An Tân cụ thể như sau:
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành
Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch Covid-19;
Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc
ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19;
Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia
Lai về việc ban hành kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch Covid 19 tại tỉnh Gia Lai;
Công văn số 42/BCĐ ngày 01/05/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid
19 thị xã về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid 19;
Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/05/2021 của Ủy ban nhân dân Thị xã
An Khê về việc ban hành kế hoạch đáp ứng từng cấp đọ dịch Covid 19 tại tỉnh Gia
Lai.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Phát hiện sớm các ca bệnh/chùm ca bệnh Covid-19, đáp ứng nhanh, xử lý
kịp thời, hiệu quả theo các cấp độ dịch, không để dịch xâm nhập, lây lan, bùng
phát trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong, giảm thiểu tác
động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội địa phương.
2. Mục tiêu cụ thể
- Nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nâng cao tinh thần cảnh giác, đề
cao kỷ cương, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai, thực
hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đi đối với phát triển
kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

- Chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập và
lây lan đồng thời sẵn sàng phương án đáp ứng với các tình huống dịch bệnh có thể
xảy ra trên địa bàn, để kịp thời khoanh vùng, dập dịch không để dịch có cơ hội lây
lan ra cộng đồng.
- Thực hiện tốt công tác tổ chức khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, truy vết
nhanh, cách ly triệt để các trường hợp về từ vùng dịch, trường hợp bệnh nghi ngờ,
tiếp xúc gần và cách ly hiệu quả không để dịch lan rộng ra cộng đồng, giảm thiểu tối
đa tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội và đời sống
của người dân trên địa bàn phường theo phương châm “4 tại chỗ”.
- Kích hoạt tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh trên địa bàn, phong tỏa ổ dịch
nhanh; khoanh vùng, cách ly triệt để toàn bộ vùng dịch; mở rộng công tác giám sát,
truy vết nhằm phát hiện sớm các ổ dịch mới trong cộng đồng, khoanh vùng cách ly
và xử lý triệt để ổ dịch mới, tiếp tục duy trì khống chế các ổ dịch cũ đang hoạt
động, hạn chế tối đa dịch bùng phát lớn, lan sang các vùng khác.
- Hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm cho cán bộ y tế, lực lượng làm nhiệm
vụ phòng, chống dịch và chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt
nhất sức khỏe, tính mạng của người dân.
III. PHÂN LOẠI THEO CÁC CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19
1. Cấp độ 1: Chưa có trường hợp bệnh xâm nhập.
2. Cấp độ 2: Có trường hợp F1 và F2
3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan dưới 05 trường hợp mắc trong địa bàn.
4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.
Nguyên tắc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo
từng cấp độ (từ thấp đến cao)
- Áp dụng biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình
thường mới theo Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Trưởng Bộ Y
tế.
- Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ
thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo Quyết định số
65/QĐ-BCĐ ngày 27/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh
Gia Lai (Ban Chỉ đạo tỉnh ) về việc ban hành kế hoạch tăng cường triển khai công tác
phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai trong tình hình mới.
- Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch
Covid-19;
- Giãn cách xã hội áp dụng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ.
- Cách ly xã hội áp dụng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ.
- Phong tỏa địa phương có dịch áp dụng theo Quyết định số 3986/QĐ-BYT
ngày 16/9/2020 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tổ chức
thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 và Văn bản số 39/CV-BCĐ ngày

25/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt
động khi phong tỏa, cách ly một địa phương để phòng, chống dịch Covid-19.
IV. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ THEO TỪNG CẤP ĐỘ
1. Cấp độ 1: Chưa có trường hợp bệnh xâm nhập.
1.1. Công tác chỉ đạo kiểm tra:
- Triển khai tổ chức họp Ban chỉ đạo (thường xuyên hoặc đột xuất) để chỉ
đạo triển khai các hoạt động truyền thông, giám sát trong công tác phòng chống
dịch tại địa bàn, đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.
- Tùy theo tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương xây dựng các văn bản,
kế hoạch và triển khai theo quy định.
- Tổ chức thường trực phòng chống dịch, thành lập các đội phản ứng nhanh,
tổ truy vết, tổ Covid cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ và ứng phó khi có dịch xảy ra.
- Kịp thời điều tra nắm thông tin các trường hợp mắc, nghi mắc bệnh truyền
nhiễm, thực hiện chế độ báo cáo dịch theo quy định.
- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống dịch thường
xuyên của Bộ y tế, Cục y tế dự phòng … cho đơn vị truyền thông và bà con nhân
dân trên địa bàn.
1.2. Công tác giám sát, dự phòng:
- Chỉ đạo tổ truy vết điều tra lập danh sách theo dõi các trường hợp tiếp xúc
gần với người bệnh, đồng thời tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô
hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý
triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.
- Chỉ đạo trạm y tế thực hiện việc phân luồng khám chữa bệnh, sàng lọc
những bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, tức ngực..., có yếu tố
dịch tễ đi từ các vùng dịch về đưa đến phòng cách ly tạm thời và báo lên tuyến trên
để có hướng xử lý phù hợp.
- Triển khai cam kết đối với các hộ dân trên địa bàn phường việc thực hiện
khai báo y tế khi có người đi từ vùng dịch về địa phương đến ngay trạm y tế để
khai báo y tế.
1.3. Công tác truyền thông
- Thực hiện công khai, quản lý tốt thông tin liên quan đến tình hình dịch
bệnh để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch.
- Thường xuyên tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp đa dạng về nội dung, hình
thức và cụ thể hóa phù hợp với đơn vị, địa phương mình, đẩy mạnh công tác truyền
thông, giáo dục sức khỏe, các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K
của Bộ Y tế, cài đặt Bluezone, NCOVI và tuyên truyền phổ biến về hình thức xử lý
vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch.
- Cập nhật các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo
phòng, chống dịch để phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã
hội, cổng thông tin điện tử thị xã.
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hình thức xử lý
vi phạm công tác phòng, chống dịch song hành cùng thông điệp “5K”, tạo sự

chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của các tổ
chức, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.
1.4. Công tác hậu cần
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho các cán bộ thường trực phòng,
chống dịch theo quy định.
- Trạm y tế phường rà soát thực trạng về vật tư, trang thiết bị, phương tiện,
hóa chất, thuốc, phương tiện phòng hộ,… để chuẩn bị sẵn sàng phục vụ công tác
giám sát, truy vết, xử lý ổ dịch và cho các đội truy vết, tổ covid cộng đồng; xây dựng
kế hoạch bổ sung và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kịp thời.
- Căn cứ vào tình hình dịch, xây dựng kế hoạch, phương án đề xuất kinh phí
sẵn sàng khi kích hoạt khu cách ly tập trung.
2. Cấp độ 2: Có trường hợp F1 và F2
2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra:
- Triển khai tổ chức họp Ban chỉ đạo thường xuyên để chỉ đạo triển khai các
hoạt động truyền thông, giám sát trong công tác phòng, chống dịch tại địa bàn,
triển khai các hoạt động trong công tác phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình
hình thực tế.
- Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng chống dịch,
xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định phòng, chống dịch
truyền nhiễm theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.
- Kịp thời điều tra nắm thông tin các trường hợp mắc, nghi mắc bệnh truyền
nhiễm, thực hiện chế độ báo cáo dịch theo quy định.
- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng, chống dịch thường
xuyên của Bộ y tế, Cục y tế dự phòng … cho đơn vị truyền thông và bà con nhân
dân trên địa bàn.
2.2. Công tác giám sát, dự phòng:
- Lập danh sách các trường hợp F1, F2, F3 để xử trí theo quy định. Phối hợp
với khoa kiểm soát bệnh tật để khai thác thông tin dịch tễ, triển khai các hoạt động
truy vết theo quy định.
- Áp dụng hình thức chuyển cách ly tập trung 21 ngày đối với F1 và cách ly
tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày với F2, đối với F3 nếu thấy nguy cơ cao thì áp dụng
cách ly tại nhà, lập danh sách các F3 và F4.
- Phối hợp với Trung tâm y tế và đơn vị liên quan để tổ chức phun hóa chất
khử khuẩn, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải để hạn chế dịch lây lan ra cộng đồng.
- Thực hiện nghiêm việc phân luồng, cách ly tạm thời theo quy định, thông
báo cho Trung tâm Y tế để sử dụng xe chuyên dụng vận chuyển ca bệnh xác định
về điều trị cách ly tại Trung tâm Y tế
2.3. Công tác truyền thông
- Tiếp tục cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo như
Cấp độ 1.
- Cập nhật các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo
phòng, chống dịch để phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã
hội, cổng thông tin điện tử thị xã.

- Phối hợp quản lý các thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh gây
hoang mang trong cộng đồng.
2.4. Công tác hậu cần
- Đề xuất bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai
các biện pháp phòng, chống dịch trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.
- Tiếp tục rà soát thực trạng nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, hóa chất,
thuốc điều trị, vật tư; phương tiện phòng hộ,… triển khai kế hoạch dự trữ, bổ sung
thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp
dịch lan rộng kéo dài.
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho các cán bộ thường trực phòng,
chống dịch theo quy định.
3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan dưới 05 trường hợp mắc trong địa bàn
3.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Tham mưu họp ban chỉ đạo hàng ngày để chỉ đạo triển khai, điều chỉnh kế
hoạch hoạt động phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế, huy động nguồn
lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
- Tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo của phường thực hiện thường trực chỉ
đạo trực 24/24 giờ. Nhanh chóng nhận định tình hình và kịp thời đưa ra các biện
pháp quyết liệt để khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, truy vết nhanh, tăng cường
truyền thông trước và trong khi triển khai. Vận hành đồng thời tất cả hệ thống
chính trị, các lực lượng liên quan, thực hiện theo mệnh lệnh.
3.2. Công tác giám sát, dự phòng
- Khi có ≤ 05 trường hợp lây nhiễm thứ phát trên địa bàn phường báo cáo
Trung tâm y tế tổ chức đưa người bệnh đi cách ly điều trị đảm bảo phòng, chống
dịch an toàn.
- Dồn toàn sức lực xử lý triệt để các ổ dịch xảy ra trên địa bàn; khẩn trương truy
vết, áp dụng ngay các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ
theo đúng quy định. Thần tốc truy vết F1, phát huy vai trò chủ đạo của lực lượng tinh
nhuệ của công an và y tế để triển khai hiệu quả phương châm “truy vết thần tốc,
khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp, cách ly triệt để”.
- Đội truy vết đẩy mạnh các hoạt động truy vết; liên hệ và thông báo cho các
địa phương, đơn vị liên quan để phối hợp đồng loạt điều tra truy vết.
- Rà soát phương án, triển khai hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung chuẩn
bị các điều kiện, sẵn sàng kích hoạt nâng tổng số giường cách ly từ cấp độ 2 đạt 05
giường.
- Khẩn trương thực hiện giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp
có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng, giám sát
dựa vào sự kiện để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm giám sát nhằm phát hiện sớm các
trường hợp mắc bệnh.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn (Trung tâm y tế)
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.
3.3. Công tác truyền thông

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Ban Chỉ đạo để tiếp nhận và tư vấn
Covid-19”.
- Cập nhật, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh.
- Khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch theo
thông điệp 5K, phổ biến về hình thức xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống
dịch Covid-19, đặc biệt trong việc đồng thuận thực hiện cách ly tại vùng dịch.
- Truyền thông về sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền,
ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, các đoàn công tác hỗ trợ trong việc triển
khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để nhân dân yên tâm.
- Nêu gương một số cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu nghiêm túc thực hiện đầy
đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cũng như cách ly tại địa phương.
3.4. Công tác kiểm soát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch
- Tùy theo diễn biến cụ thể tình hình dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phường tham
mưu Ban Chỉ đạo thị xã để lựa chọn quy mô khu vực phong tỏa, khoanh vùng,
cách ly phù hợp với ổ dịch/vùng dịch và thời gian cách ly phù hợp quy định.
- Thiết lập chốt, trạm kiểm soát ra/vào khu vực phong tỏa, cách ly và phân
công, bố trí lực lượng, đảm bảo hậu cần tại các chốt/trạm kiểm soát.
- Tổ Covid cộng đồng hoạt động ở khu vực phong tỏa, là cầu nối chủ động
về công tác phòng chống dịch của chính quyền và ngành y tế đến với nhân dân.
- Trong khu vực phong tỏa cần thực hiện các biện pháp cách ly y tế nghiêm
ngặt tại từng hộ gia đình trong cộng đồng.
- Xây dựng và triển khai phương án để tổ chức cung ứng nhu yếu phẩm cần
thiết cho các gia đình trong vùng cách ly và thường xuyên tổ chức lực lượng tuần
tra, kiểm soát trong khu vực phong tỏa, cách ly.
3.5. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong vùng cách ly, phong tỏa
- Công an, Quân đội, các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp đảm
bảo an ninh, an toàn, trật tự cho người dân trong vùng cách ly; đảm bảo phòng
chống cháy nổ trong vùng cách ly.
- Triển khai cho học sinh trong vùng cách ly, phong tỏa nghỉ học; học sinh,
giáo viên, người lao động trong vùng cách ly học tập, làm việc bên ngoài vùng cách ly
cũng phải được nghỉ và không đi ra ngoài vùng cách ly trong suốt thời gian cách ly.
- Người thực hiện nhiệm vụ tại vùng cách ly được phép vào, ra vùng cách ly
khi thực thi công vụ hoặc được phép di chuyển từ vùng cách ly đến khu vực ăn, nghỉ
tập trung được chỉ định và phải tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng chống lây nhiễm.
3.6. Hoạt động xử lý môi trường, khử trùng khu vực ổ dịch
- Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã triển khai thực hiện xử lý môi trường,
khử trùng tại nhà bệnh nhân, hộ gia đình liền kề xung quanh và các khu vực khác
theo quy định.
- Thực hiện thu gom, xử lý rác thải đúng quy định và tổ chức hoạt động
giám sát thường xuyên.
3.7. Tổ chức các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe
cho nhân dân vùng phong tỏa, cách ly
- Kiến nghị với Trung tâm y tế thiết lập 01 phòng khám bệnh đa khoa tạm
thời tại Trạm Y tế, huy động nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc,… từ các cơ sở y
tế khác hoặc huy động từ phòng khám đa khoa công lập trên địa bàn thị xã. Trung
tâm Y tế thị xã điều phối, bổ sung thuốc đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và
mở cổng thanh toán bảo hiểm y tế ngay tại TYT.

- Tổ chức triển khai công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh theo phương
châm 4 tại chỗ, nếu vượt khả năng điều trị của Trạm y tế thì liên hệ đội cấp cứu
điều trị cơ động đến hỗ trợ, trong trường hợp vượt khả năng thì thực hiện chuyển
lên tuyến trên nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng, chống lây nhiễm trong quá trình
triển khai.
- Trạm y tế có trách nhiệm liên hệ với tuyến trên đề nghị cung ứng kịp thời
các thuốc đặc thù đối với người bệnh của vùng cách ly đang được quản lý, điều trị
các bệnh mạn tính không lây nhiễm và các bệnh mạn tính khác.
3.8. Công tác hậu cần
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.
- Đảm bảo cung ứng đầy đủ số lượng, chủng loại các loại trang thiết bị vật
tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân, nhiên liệu,... phục vụ cho công tác
phòng, chống dịch tại địa phương.
- Chỉ đạo trạm y tế rà soát, đảm bảo chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật
tư y tế, sinh phẩm, trang bị phòng hộ cho nhân viên y tế và cán bộ làm nhiệm vụ
phòng chống dịch; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch
theo phương châm “4 tại chỗ”. Chỉ đạo ứng phó ngay lập tức, kể cả khi áp dụng
tình trạng khẩn cấp về chống dịch Covid-19.
- Chỉ đạo triển khai các chính sách, biện pháp nhằm hạn chế tối đa tác động
tiêu cực đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; có
chính sách hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động phải tạm
ngừng việc, những người trong vùng dịch.
- Chuẩn bị phương án tiếp nhận về vật chất và nhân lực hỗ trợ địa phương.
- Rà soát lại phương án, chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt để đáp ứng khi có tình
huống mới phát sinh và cho cấp độ tiếp theo.
- Đảm bảo hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch bao gồm cả
lực lượng trực tiếp và gián tiếp, như: Phương tiện phòng hộ cá nhân, dung dịch sát
khuẩn tay, bố trí nơi ở, các bữa ăn, phương tiện sinh hoạt ăn ở, sinh hoạt hàng ngày.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo hậu cần tốt nhất cho lực lượng làm công
tác chống dịch.
4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng
4.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Xác định dịch trên phạm vi toàn phường và thực hiện áp dụng các mức độ
giãn cách, cách ly xã hội.
- Kích hoạt trạng thái báo động đỏ, triển khai các biện pháp cấp bách xử lý
dịch bệnh, xem xét quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đồng thời áp dụng
các mức độ cụ thể cho từng Tổ dân phố.
- Thực hiện phương châm “thần tốc”: Thần tốc khoanh vùng; thần tốc truy
vết; thần tốc cách ly; thần tốc lấy mẫu và xét nghiệm.
- Đánh giá năng lực đáp ứng của phường, đề nghị xin Thị xã chi viện.
- Tiếp nhận hỗ trợ về vật chất và nhân lực từ Thị xã, từ các địa phương lân
cận, của các tỉnh khác, của Trung ương và thực hiện phân phối hợp lý.
- Tăng đầu số điện thoại đường dây nóng của phường và phổ biến rộng rãi
để kịp thời tiếp nhận thông tin, hỗ trợ khẩn cấp và chỉ đạo kịp thời.
- Nhanh chóng thành lập thêm các đội truy vết để thực hiện hiệu quả công
tác truy vết, tránh bỏ sót đối tượng.

- Rà soát lại phương án, chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng khi có tình huống mới
phát sinh và cho cấp độ tiếp theo.
- Ban Chỉ đạo tổ chức trực 24/24 giờ.
- Huy động tối đa nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch khẩn cấp.
4.2. Công tác giám sát, dự phòng
- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch mới, khoanh vùng
cách ly và xử lý triệt để ổ dịch mới, tiếp tục duy trì khống chế các ổ dịch cũ đang
hoạt động, hạn chế tối đa dịch bùng phát lớn, lan tràn trong cộng đồng.
- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân để
chỉ đạo triển khai thần tốc công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch.
- Triển khai hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung với tổng số giường cách
ly như sau:
- Tổng năng lực bố trí cách ly y tế của phường nếu dịch xảy ra trên địa bàn
phường là: 120 người.
Điểm 1: Tại Trạm y tế Phường An Tân: Sử dụng 2 phòng: 1 phòng khám
sàng lọc và phân loại bệnh, 1 phòng cách ly tạm thời bệnh nhân khi có biểu hiện
sốt, ho, khó thở ...
Điểm 2: Điểm trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ (Sao Mai cũ), quy mô cách ly y
tế được 20 người.
Điểm 3: Nhà Đa năng và các phòng học của Trường Trung học cơ sở Trưng
Vương, quy mô cách ly y tế được 100 người.
- Huy động lực lượng có chuyên môn y tế như sinh viên tình nguyện y khoa
đang ở địa phương, y tế tư nhân, ...
- Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh; tổ chức phân tuyến điều trị. Phối hợp với Trung tâm y tế chuyển ca
bệnh lên tuyến trên cách ly điều trị.
- Chuẩn bị phương án tổ chức cách ly ngay tại hộ gia đình, nơi lưu trú trong
trường hợp cơ sở cách ly tập trung quá tải.
4.3. Công tác truyền thông
- Quán triệt chủ trương của cấp trên tuyên truyền, phổ biến, vận động toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân phát huy vai trò,
trách nhiệm của mình, tạo sự đồng thuận, an tâm, ủng hộ việc thiết lập vùng cách
ly y tế. Phổ biến nội quy khu vực cách ly, hướng dẫn phòng dịch, phổ biến, hướng
dẫn cho nhân dân những việc cần làm, không được làm trong khu vực cách ly.
4.4. Công tác kiểm soát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch
- Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình, đề xuất Ban chỉ đạo thị xã có phương án
phong tỏa, cách ly vùng có dịch và xử lý ổ dịch, hướng dẫn các biện pháp cách ly
xã hội, giãn cách xã hội đối với từng khu vực, địa phương theo quy định
- Huy động lực lượng công an, quân đội và các lực lượng khác tham gia các
hoạt động phòng chống dịch và đảm bảo an ninh, an toàn tại các vùng có tình trạng
khẩn cấp.
- Thường xuyên phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải
để hạn chế dịch lây lan và giúp khống chế ổ dịch hiệu quả.
- Chuẩn bị các phương án để phong tỏa tất cả vùng dịch, cách ly xã hội toàn
phường, lập các chốt chặn thành nhiều lớp, tăng cường tuần tra, giám sát hoạt động
tại vùng dịch, đảm bảo an ninh, tật tự, an toàn vùng cách ly.

4.5. Công tác hậu cần
- Thực hiện các nội dung như cấp độ 3 và thực hiện thêm các nội dung sau:
- Huy động toàn thể hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể,
doanh nghiệp và toàn thể nhân dân khẩn trương tập trung phòng, chống dịch bệnh,
đảm bảo đáp ứng nhu cầu về kinh phí, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, nhu
yếu phẩm,... nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan, hạn chế thấp nhất số người
mắc, tử vong.
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia công tác phòng,
chống dịch.
- Bảo đảm cung cấp đủ thực phẩm, nước uống và dịch vụ thiết yếu; ưu tiên
chuyên chở thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý dịch bệnh, lương
thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu đến những vùng có dịch.
- Tiếp tục huy động toàn thể hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể và toàn thể nhân dân khẩn trương tập trung phòng, chống dịch bệnh, đảm
bảo đáp ứng nhu cầu về kinh phí, thuốc hóa chất, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu
phẩm,... nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan, hạn chế thấp nhất số người mắc, tử
vong.
- Trong trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp thực hiện trưng mua, trưng
dụng, đồng thời xin hỗ trợ từ cấp trên, huy động các nguồn dự trữ để hỗ trợ kịp
thời cho công tác chống dịch.
- Triển khai phương án huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực cho các khu
cách ly tập trung và các hoạt động khoanh vùng, truy vết.
- Tiếp nhận viện trợ của các Tổ chức trong và ngoài địa bàn hỗ trợ kịp thời
cho công tác phòng, chống dịch.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường
- Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như
chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo; rà soát lại việc phân công nhiệm
vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, trách nhiệm của các thành viên và công tác
phối hợp của các thành viên trong phòng, chống dịch để bổ sung, sửa đổi phù hợp,
đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả.
- Xây dựng chi tiết kế hoạch, phương án đáp ứng với từng cấp độ dịch để
chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với đơn vị, địa
phương mình.
- Căn cứ tình hình và cấp độ dịch để tổ chức họp định kỳ, đột xuất; tổ chức
thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương, chỉ đạo
phối hợp triển khai công tác phòng, chống dịch.
- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ sở vi phạm;
xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐCP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, nhất là các trường hợp trốn tránh cách ly, mua
bán khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế giả, kém chất lượng.
- Duy trì hoạt động thường xuyên các đội truy vết, tổ Covid cộng đồng.

- Yêu cầu Trạm y tế rà soát nhu cầu về thuốc, vật tư, trang thiết bị, phương
tiện phục vụ phòng, chống dịch,... Thực hiện đấu thầu, mua sắm đúng quy định,
tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.
- Tham mưu UBND phường thực hiện áp dụng các biện pháp phòng, chống
dịch phù hợp với từng cấp độ, diễn biến của dịch bệnh.
- Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.
2. Trạm y tế (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch
Covid-19 của phường).
- Tham mưu Ban Chỉ đạo phường các văn bản chỉ đạo, thường xuyên cập
nhật, tổng hợp tình hình dịch bệnh trong phường báo cáo Ban Chỉ đạo thị xã.
- Xây dựng phương án đảm bảo cho hoạt động tổ chức sàng lọc, truy vết,
giám sát, khoanh vùng, cách ly y tế, xét nghiệm, điều trị, truyền thông.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền pháp
luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc
thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở cách ly y tế,
phòng khám tư nhân; đề xuất xử lý đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm quy định an
toàn phòng, chống dịch.
- Thực hiện nghiêm việc thống kê, báo cáo, giám sát, phát hiện sớm các
trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với
người nghi ngờ nhiễm. Kiểm tra thực hiện nghiêm việc phân luồng, phân tuyến
điều trị bệnh nhân, thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo
tại cơ sở khám chữa bệnh và thường trực chống dịch. Thiết lập “Đường dây nóng
tư vấn Covid-19” và “điểm tư vấn phòng, chống dịch Covid-19” đặt tại Trạm Y tế .
- Cập nhật thường xuyên hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch bệnh của
Bộ Y tế, triển khai thực hiện trong toàn phường.
- Chủ động sẵn sàng nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế, trang phục
bảo hộ, sinh phẩm, thực hiện điều tra lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản, vận chuyển
kịp thời và đúng quy định. Dự trữ hóa chất khử khuẩn, thiết bị, vật tư chuyên dụng,
triển khai các hoạt động chống dịch, sẵn sàng hỗ trợ xã, phường khi có dịch.
3. Công chức VH-XH phường
- Tham mưu UBND phường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú, các hoạt động văn hóa, thể thao, khu
vui chơi, giải trí,... đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm tham quan du lịch, khách sạn, tham mưu
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 để chủ động
đảm bảo việc tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa theo chức năng quản lý phù
hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
- Phối hợp với Công an phường, Trạm Y tế phường và các cơ quan, đơn vị
liên quan tham mưu, đề xuất UBND thị xã tạm dừng một số hoạt động văn hóa, thể
thao tập trung đông người, một số dịch vụ chưa thiết yếu... nếu thấy nguy cơ lây
nhiễm dịch bệnh cao.
- Tham mưu UBND phường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc; hướng dẫn việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 nhất là công tác khai báo y tế,

theo dõi, truy vết, xác định vùng dịch bệnh; đẩy mạnh các dịch vụ trực tuyến công,
làm việc trực tuyến, họp trực tuyến.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đấu tranh, ngăn chặn
những thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận xã hội về tình hình dịch
bệnh và xử lý nghiêm các vi phạm do đăng tải, chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch
trên địa bàn.
- Tiếp tục hướng dẫn nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện
thoại thông minh, thực hiện khai báo y tế bằng QR-Code để cảnh báo phòng,
chống dịch.
4. Công an phường
- Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế trong việc giám sát,
quản lý và cung cấp thông tin những người đi về từ vùng có dịch bệnh Covid-19
lưu trú trên địa bàn. Phối hợp thực hiện cách ly bắt buộc đối với những trường hợp
mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, triển khai các biện pháp chống dịch khi cần thiết.
Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về tình
hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.
- Chủ trì, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội nhất là các vùng
dịch, vùng nguy cơ, các khu vực trọng yếu của phường. Phối hợp thiết lập các chốt
kiểm soát tại địa phương khi có dịch.
- Quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng; quản lý chặt chẽ lực lượng lao
động, làm việc trên địa bàn phường.
- Chủ động tổ chức kiểm tra các cơ sở lưu trú; yêu cầu các cơ sở lưu trú khi
có người nước ngoài đến lưu trú, phải kịp thời khai báo cho cơ quan chức năng.
Tăng cường phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn tình trạng xâm nhập, trốn,
vượt ra khỏi vùng dịch, trốn khỏi khu vực cách ly. Nếu phát hiện các trường hợp
trốn khỏi khu cách ly, trốn ra khỏi vùng dịch, không khai báo y tế, khai báo không
trung thực... phải thực hiện cưỡng chế cách ly tập trung ngay và đề xuất lấy mẫu
xét nghiệm, đồng thời phải xử lý nghiêm hoặc truy tố theo quy định của pháp luật
kể cả các trường hợp tiếp tay, che dấu cho những hành vi vi phạm trong phòng,
chống dịch.
- Tiếp tục phối hợp với ngành y tế và Tổ covid-19 cộng đồng trong công tác
truy vết các trường hợp F1, F2; cách ly, tổ chức chốt chặn phòng, chống dịch khi
có dịch xảy ra.
- Hỗ trợ trong trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế.
- Chỉ đạo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 theo thẩm quyền.
5. Ban Chỉ huy Quân sự phường
- Chuẩn bị tốt các điều kiện tại khu cách ly tập trung. Luôn trong trạng thái
sẵn sàng vận hành, tiếp nhận và thực hiện nghiêm công tác cách ly tập trung, thực
hiện đúng thời gian cách ly và số lần xét nghiệm đối với người cách ly tập trung;
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định không để xảy
ra lây nhiễm trong khu cách ly tập trung. Có phương án sẵn sàng thiết lập các cơ sở
cách ly tập trung theo các cấp độ dịch và khi có tình trạng khẩn cấp. Bố trí lực
lượng tham gia phục vụ tại cơ sở cách ly,

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến
phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là phổ biến các chế tài xử phạt đối với hành
vi vi phạm công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác khử
khuẩn, vệ sinh môi trường khi nguy cơ dịch lan rộng.
- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ, điều động của Ban Chỉ đạo khi dịch bệnh xảy ra
ở cấp độ lớn.
6. Tài chính- Kế toán:
- Đề xuất tham mưu kịp thời kinh phí phụ vụ cho công tác phòng chống
dịch, thực hiên đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia phòng chống
dịch bệnh (phụ cấp trực, chống dịch….).
- Phối hợp Trạm y tế tham mưu xây dựng dự toán kinh phí theo từng cấp độ
dịch bệnh trình UBND phường xem xét, quyết định.
7. Các trường học trên địa bàn phường
- Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong
công tác phòng, chống dịch đối với giáo viên, học sinh và về các chế tài xử phạt
đối với một số hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch.
- Thông báo cho y tế địa phương khi có học sinh, giáo viên đi về từ vùng có
dịch để tổ chức quản lý, giám sát, cách ly.
- Phối hợp với Trạm Y tế tổ chức phun khử khuẩn tại các lớp học và lau sàn
nhà, bàn ghế, dụng cụ dạy và học hàng ngày bằng các dung dịch sát khuẩn. Trong
trường hợp dịch diễn biến phức tạp chỉ đạo các trường học đóng cửa để hạn chế lây
lan phát tán mầm bệnh.
- Xây dựng sẵn sàng phương án, triển khai hoạt động dạy và học theo các
cấp độ dịch và tình huống dịch bệnh.
8. Các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
- Chịu trách nhiệm chính trong tổ chức, hoạt động của các khu cách ly tập
trung thuộc phạm vi quản lý.
- Phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các lực lượng thực
hiện công tác tiếp nhận, cách ly tại các địa điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn
quản lý.
- Các thành viên Ban Chỉ đạo là người đại diện cho các cơ quan, đơn vị, ban,
ngành, đoàn thể sử dụng bộ máy của tổ chức mình để thường xuyên cập nhật, giám
sát công tác phòng, chống dịch tại các tổ dân phố, tại chợ, các Trường học trên địa
bàn; bám sát địa bàn được phân công phụ trách.
9. Các Tổ dân phố
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp tổ chức triển khai công tác
phòng, chống dịch và sẵn sàng hỗ trợ nhân lực cho công tác phòng, chống dịch khi
cần thiết.

- Phối hợp với các ban, ngành được phân công phụ trách thực hiện tốt công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông
suốt phục vụ công tác phòng, chống dịch.
- Phân công các đoàn thể, chi hội cùng cấp, lập danh sách theo dõi các cụm
dân cư từ 50-60 hộ báo cáo thường xuyên mọi tình hình, diễn biến khu vực mình
phụ trách về Ban Chỉ đạo để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Khi phát hiện có người nhiễm hoặc nghi nhiễm, cần khẩn trương báo cáo
Ban Chỉ đạo để thực hiện các biện pháp cách ly, báo cáo cấp trên theo quy định,
hạn chế tối đa sự lây nhiễm trong cộng đồng.
- Tăng cường tuyên truyền, thông tin cho người dân nhận thức đầy đủ về
tình hình dịch bệnh để chủ động, tích cực phòng, chống bệnh cho bản thân, gia
đình và cộng đồng.
- Vận động nhân dân không tập trung đông người; kịp thời cung cấp, công
khai minh bạch thông tin về dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid
19.
Trên đây là Kế hoạch Đáp ứng từng cấp độ phòng, chống covid-19 trên địa
bàn phường An Tân kế hoạch này thay thế kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày
07/05/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường An Tân, kế hoạch
này sẽ được cập nhật, bổ sung, điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với
tình hình diễn biến dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch
trên địa bàn phường./.
Nơi nhận:
-

BCĐ Covid-19 thị xã;
Văn phòng HĐND-UBND thị xã;
TT. Đảng ủy phường;
TT. HĐND phường;
LĐ. UBND phường;
Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phường;
Các thành viên BCĐ;
Các Tổ dân phố;
Lưu: BCĐ.
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