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KẾ HOẠCH 

Đáp ứng nhanh dịch bệnh COVID-19 c p  ộ II  

(Khi trên  ịa bàn huyện c  ca d  ng t nh với SARS-CoV-2) 
  

 Thực hiện kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 07/5/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng 

chống Covid -19 huyện về việc Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do vi rút corona (COVID-19) trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Ban Chỉ 

đạo phòng chống COVID-19 của huyện (BCĐ huyện) xây dựng Kế hoạch Đáp 

ứng dịch bệnh COVID-19 cấp độ II (khi trên địa bàn huyện ghi nhận ca dương tính 

với SARS-CoV-2) như sau:  

I. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

Ngăn chặn sự lây lan của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút corona trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, ứng phó kịp thời với mọi tình huống, 

không để dịch bùng phát, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc dịch bệnh và tử vong. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Khoanh vùng, phong tỏa, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch, hạn chế thấp nhất 

dịch bệnh lây lan ra cộng đồng 

- Xây dựng phương án cách ly, khoanh vùng, chuẩn bị hóa chất, thuốc, vật 

tư, trang thiết bị y tế, phương tiện, nhân lực...sẵn sàng đáp ứng tình huống theo 

quy định phù hợp với tình hình và diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

- Phòng chống lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của 

vi rút nCoV cho cán bộ y tế và lây nhiễm chéo cho bệnh nhân khác và cộng đồng. 

II. Các hoạt  ộng cần triển khai khi trên  ịa bàn huyện ghi nhận ca 

d  ng t nh với SARS-CoV-2 

1. Th ờng trực BCĐ huyện 

1.1. Thành lập ngay Tổ Phản ứng nhanh để kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch tại xã, thị trấn có ca dương tính với SARS-CoV-2 

gồm: Các đồng chí trong BCĐ huyện, các đồng chí Thường v  Huyện ủy chỉ đạo 

cơ s , các đồng chí Huyện ủy viên, trư ng phòng ban chỉ đạo cơ s , đồng chí Bí 

thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

1.2. Ban hành quyết định phong tỏa tại điểm ghi nhận ca dương tính với 

SARS-CoV-2; chỉ đạo Tổ Truy vết COVID-19 huyện phối hợp với các địa phương 

thần tốc điều tra, truy vết các đối tượng liên quan (F1, F2) và thực hiện cách ly y tế 



các F1, F2 theo quy định; chỉ đạo lấy mẫu test nhanh kháng nguyên và lấy mẫu xét 

nghiệm S RS-CoV-2 cho các đối tượng là  1. 

1.3. Ban hành văn bản tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người 

không cần thiết, tạm dừng các dịch v  không thiết yếu như karaoke, masage, cắt 

tóc gội đầu, quán ăn...tại các địa bàn liên quan. 

1.4. Kịp thời báo cáo BCĐ phòng, chống dịch của tỉnh ngay khi phát hiện có 

trường hợp dương tính với S RS-CoV-2 và xin ý kiến chỉ đạo. Thường xuyên cập 

nhật kết quả truy vết và báo cáo với CDC tỉnh, S  Y tế và các địa phương có liên 

quan dịch tể với  0. 

1.5. Chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên 

truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp, nhiệm v  phòng, chống dịch. 

2. Công an huyện 

2.1. Điều hành Tổ Truy vết COVID-19 huyện phối hợp Tổ Đáp ứng nhanh 

của cơ s  khẩn trương điều tra các trường hợp  1,  2 tránh bỏ sót đối tượng. Hoàn 

thành truy vết các đối tượng  1 trong thời gian tối đa là 60 phút kể từ khi ghi nhận 

ca dương tính với SARS-CoV-2. 

2.2. Kiểm soát tình hình an ninh trật tự, xử lý nghiêm những trường hợp 

xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 và những trường hợp không 

tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. 

2.3. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện hướng 

dẫn, hỗ trợ UBND xã, thị trấn triển khai thành lập các chốt kiểm soát khu vực 

phong tỏa, khu vực cách ly y tế tập trung.  

3. Phòng Y tế huyện 

3.1. Trực tiếp ph  trách Tổ hành chính giúp việc khẩn trương tham mưu cho 

Thường trực BCĐ huyện các văn bản: quyết định thiết lập vùng phong tỏa (cách ly 

y tế); Công văn hỏa tốc yêu cầu các phòng, ngành địa phương cơ s  liên quan triển 

khai các giải pháp, nhiệm v  phòng, chống dịch bệnh… Các văn bản này phải 

hoàn thiện và gửi Thường trực BCĐ chậm nhất là sau 60 phút kể từ khi ghi nhận 

ca dương tính với SARS-CoV-2. 

3.2. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả các đơn vị, địa phương thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch. Phối hợp Trung tâm Y tế huyện kịp thời nắm bắt, 

cập nhật liên t c thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống 

dịch; tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất với BCĐ huyện các biện pháp ứng phó 

phù hợp, kịp thời. 

3.3. Đề xuất thành lập các đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

và đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

4.1. Phối hợp Công an huyện, Tổ đáp ứng nhanh cơ s  thực hiện công tác, 



điều tra, truy vết các trường hợp có dịch tễ liên quan đến ca dương tính với SARS-

CoV-2; Chủ trì hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe 

tại nhà phù hợp với từng đối tượng  1,  2; thực hiện ngay việc test nhanh kháng 

nguyên, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm PCR và nhanh chóng chuyển mẫu xét 

nghiệm về CDC tỉnh. Việc test nhanh kháng nguyên và lấy mẫu xét nghiệm PCR 

cho các đối tượng  1 phải hoàn thành chậm nhất là 120 phút kể từ khi ghi nhận ca 

dương tính với SARS-CoV-2. 

4.2. Kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo tại khu cách ly y tế tập trung 

  cơ s  và chịu trách nhiệm vận chuyển tất cả  1 về khu cách ly y tế tập trung của 

xã, thị trấn. 

4.3. Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, quản lý chặt chẽ các trường hợp F2 

thực hiện cách ly y tế tại nhà; xác định những trường hợp  1 để thu dung, cách ly 

y tế tập trung. Điều hành Đội cơ động luôn sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ tuyến dưới khi 

có yêu cầu.  

4.4. Triển khai test nhanh kháng nguyên hoặc lấy mẫu xét nghiệm cho 

những người dân trong vùng phong tỏa theo nguy cơ. 

4.5. Phối hợp với UBND cấp xã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực 

phong tỏa. 

4.6. Thường xuyên nắm bắt, cập nhật liên t c thông tin về tình hình dịch 

bệnh; đánh giá hiệu quả các biện pháp đã triển khai và nguy cơ dịch bệnh để đề 

xuất với BCĐ huyện các biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời. Thực hiện nghiêm 

túc việc thông tin báo cáo, khai báo dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế.  

5. Bệnh viện  a khoa huyện 

5.1. Thực hiện việc vận chuyển các trường hợp  0 đến cơ s  điều trị. 

5.2. Khoa khám bệnh tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi đến đăng ký 

khám bệnh. Người bệnh có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt, 

khó thở…) phải được phân luồng và khám, tư vấn tại buồng khám riêng biệt 

(buồng khám viêm phổi cấp do vi rút). Những trường hợp nghi ngờ phải được thu 

dung vào khu vực cách ly đặc biệt tại khoa truyền nhiễm, đồng thời lấy mẫu xét 

nghiệm vận chuyển đến CDC tỉnh xét nghiệm.  

5.3. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân trong phòng tránh lây 

nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 

và vận chuyển mẫu xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhiểm, nghi 

nhiểm S RS-CoV-2 và những người liên quan khác, không để lây nhiễm chéo 

trong bệnh viên. 

5.4. Chuẩn bị phương án m  rộng cơ s  điều trị, huy động nguồn lực bệnh 

viện, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng 



phát lan rộng. 

6. Ban Ch  Huy quân sự huyện 

6.1. Phối hợp với Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực 

phong tỏa, khu vực cách ly y tế tập trung của huyện và các xã, thị trấn.  

6.2. Chuẩn bị sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch 

lan rộng. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong đơn vị. 

7. Phòng Văn h a Thông tin 

7.1. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Truyền thông và các xã, thị trấn tăng cường  

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, truyền thanh cơ s  để Nhân dân 

được biết về ca dương tính với SARS-CoV-2; yêu cầu những người liên quan đến 

F0, F1, F2 nghiêm túc khai báo y tế, toàn dân tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K, gia 

đình nào   yên trong gia đình đó, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết; không để xảy 

ra hoang mang, lo lắng với người dân trên địa bàn.  

7.2. Thương xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, đặc biệt là tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn huyện kể từ khi ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2, hiệu 

quả, kết quả các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai để biên tập các bài 

tuyên truyền và triển khai tuyên truyền rộng rãi để người dân được biết; Đồng thời 

tăng cường tuyên truyền những khuyến cáo, yêu cầu của ngành y tế, của chính 

quyền các cấp đôi với người dân trong phòng, chống dịch. 

7.3. Cung cấp thông tin, tài liệu cho các đơn vị thông tin, tuyên truyền về 

dịch COVID-19 trên địa bàn chính xác, đầy đủ và kịp thời. 

8. UBND c p xã n i c  ca d  ng t nh với SARS-CoV-2 

8.1. Kích hoạt ngay phương án phòng, chống dịch của địa phương; kích hoạt 

Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kích hoạt khu cách ly y tế 

tập trung. Các thành viên BCĐ cấp xã triển khai nhiệm v  theo kế hoạch và sự 

phân công, về từng thôn xóm/tổ dân phố chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện 

nhiệm v . 

8.2. Gửi tờ trình đề nghị BCĐ huyện ban hành quyết định phong tỏa tạm 

thời toàn bộ xã, thị trấn hoặc từng thôn/tổ dân phố hoặc một nhóm hộ có trường 

hợp dương tính với SARS-CoV-2 với nội dung c  thể về vị trí địa lý, số hộ, số 

nhân khẩu cần phải phong tỏa. 

8.3. Cách ly y tế các trường hợp  0 tại chỗ và thông báo ngay cho Bệnh viện 

đa khoa huyện để chuyển đến cơ s  điều trị; đồng thời phối hợp Trung tâm Y tế 

huyện thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn khu vực gia đình  0 cư trú, những nơi 

 0 đã từng đến theo quy định. 

8.4. Tổ phản ứng nhanh cấp xã phối hợp chặt chẽ với Tổ truy vết COVID-19 

huyện khẩn trương truy vết các trường hợp  1,  2. Tất cả người sống chung trong     

gia đình  0 đều được coi là  1. Thực hiện cách ly y tế tập trung với tất cả các 



trường hợp  1, cách ly y tế tại nhà với các trường hợp  2. Trước khi đưa các 

trường hợp  1 đi cách ly y tế tập trung phải phân nhóm theo gia đình, nhóm làm 

việc, theo nguy cơ từ mức độ tiếp xúc (khoảng cách, thời gian, hình thức tiếp 

xúc..) để bố trí cách ly y tế theo khu vực. 

8.5. Thông báo cho toàn thể Nhân dân trong toàn xã, thị trấn được biết việc 

trên địa bàn ghi nhận ca dương tính với S RS-CoV-2; thông báo kết quả truy vết 

và yêu cầu những người liên quan đến  0,  1,  2 nghiêm túc khai báo y tế, mọi 

người dân tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo 5K, gia đình nào   yên trong gia đình 

đó, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết; không để xảy ra hoang mang, lo lắng đối với 

người dân trên địa bàn. 

8.6. Lập danh sách những người là  1,  2 không có mặt tại địa bàn   thời 

điểm phong tỏa gửi BCĐ huyện và gửi các địa phương nơi những người này đang 

lưu trú để xử lý theo quy định; đồng thời phối hợp với cơ quan y tế thông báo cho 

các đối tượng này không được rời khỏi nơi lưu trú, khai báo y tế và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

8.7. Phối hợp Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện triển khai thiết lập 

lập các chốt chặn theo quyết định thiết lập vùng cách ly y tế của BCĐ huyện. Chỉ 

đạo tăng cường hoạt động các Tổ COVID-19 cộng đồng giám sát chặt chẽ các hoạt 

động, đi lại của người dân trong khu vực phong tỏa. 

8.8. Phối hợp Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu 

vực phong tỏa. 

8.9. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến, đánh giá đúng tình hình dịch 

bệnh, kịp thời tham mưu, xin ý kiến của BCĐ huyện đối với các hoạt động phòng, 

chống dịch.  

9. Đối với các xã, thị tr n c  liên quan (có công dân có dịch tể liên quan 

đến ca dương tính với S RS-CoV-2) 

9.1. Kích hoạt ngay phương án phòng, chống dịch của địa phương; kích hoạt 

Tổ Phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kích hoạt khu cách ly y tế 

tập trung. Các thành viên BCĐ cấp xã triển khai nhiệm v  theo kế hoạch và sự 

phân công, về từng thôn xóm/tổ dân phố có công dân liên quan dịch tể với  0 để 

chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện nhiệm v . 

9.2. Tổ Phản ứng nhanh cấp xã phối hợp chặt chẽ với Tổ Truy vết COVID-

19 huyện khẩn trương truy vết các trường hợp  2. Thực hiện cách ly y tế tập trung 

với tất cả các trường hợp  1, cách ly y tế tại nhà với các trường hợp  2. Trước khi 

đưa các trường hợp  1 đi cách ly y tế tập trung phải phân nhóm theo gia đình, 

nhóm làm việc, theo nguy cơ từ mức độ tiếp xúc (khoảng cách, thời gian, hình 

thức tiếp xúc..) để bố trí cách ly y tế theo khu vực. 



9.3. Lập danh sách những người là F1,  2 không có mặt tại địa phương gửi 

BCĐ huyện và gửi các địa phương nơi những người này đang lưu trú để xử lý theo 

quy định; đồng thời phối hợp với cơ quan y tế thông báo cho các đối tượng này 

không được rời khỏi nơi lưu trú, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

9.4. Tăng cường hoạt động các Tổ COVID-19 cộng đồng để kiểm tra, nhắc 

nh  người dân tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K; thực hiện phương châm “đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kiểm soát chặt chẽ người vào, ra địa bàn. 

9.5. Tăng cường công tác tuyên truyền thông báo kết quả truy vết và yêu cầu 

những người liên quan đến  0,  1,  2 nghiêm túc khai báo y tế; người dân các 

thôn/tổ dân phố có các trường hợp  1,  2 thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, chỉ ra 

khỏi nhà khi thật sự cần thiết; không để xảy ra hoang mang, lo lắng đối với người 

dân trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch đáp ứng nhanh dịch bệnh COVID-19 cấp độ II, yêu 

cầu Thủ trư ng các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị 

trấn trên cơ s  Kế hoạch của huyện, xây dựng Kế hoạch của cơ quan đơn vị địa 

phương mình và phân công con người c  thể, chuẩn bị chu đáo để triển khai kịp 

thời, nghiêm túc khi trên địa bàn ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2./. 

Nơi nhận: 

- TT. Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TT. UBMTTQ và các Đoàn thể huyện; 

- BCĐ PCD CVID-19 huyện; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- UBND và Trạm y tế các xã, thị trấn; 

- Lưu: BCĐ. 

TM. TR  NG BAN 

PHÓ BAN 

 

 

 

 

        PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Văn Thắng 
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