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KẾ HOẠCH
Triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh
trên địa bàn phường Kim Tân năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số: 11/KH-UBND, ngày 11/01/2022 của UBND
thành phố Lào Cai về việc “Triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống
dịch bệnh trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2022”; Kế hoạch số: 12/KHTTYT, ngày 27/01/2022 của TTYT thành phố về việc “phòng, chống dịch bệnh
trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2022”.
Trước những diễn biến tình hình dịch bệnh lưu hành và mới phát sinh trên
Thế giới, các nước trong khu vực và trên địa bàn toàn quốc. Trong những năm
qua. Đặc biệt là tình hình hình dịch bệnh CoviD-19, các bệnh truyền nhiễm lưu
hành tại địa phương như: Bệnh Tay-Chân-Miệng, bệnh Dại, Quai bị, Thủy đậu,
Sốt xuất huyết, Ho gà, Viêm gan vi rút, Viêm não do não mô cầu, Cúm mùa... vẫn
sảy ra rải rác ở một số huyện, thành phố, trong đó có một số xã, phường thuộc
thành phố Lào Cai đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe, tính mạng của
con người cũng như sự phát triển và ổn định tình hình Kinh tế - Chính trị - Xã hội
của địa phương.
Trên địa bàn phường Kim Tân trong những năm qua công tác phòng
chống dịch bệnh đã đạt được những thành tích đáng khích lệ như: Đã triển khai
tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát dịch CoViD-19 hạn chế lây
lan, giảm thiểu tối đa ca mắc và tử vong.
Để chủ động phòng chống chống dịch, bệnh trên địa bàn phường. UBND
phường Kim Tân xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng,
chống dịch bệnh trên địa bàn phường năm 2022 cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động, nâng cao tỷ lệ
bao phủ VacCine, phát hiện kịp thời, bao vây, kiểm soát và quản lý dịch, không
để xảy ra các vụ dịch lớn và lan rộng ra cộng đồng. Hạn chế đến mức thấp nhất
biến chứng nặng và tử vong do dịch bệnh gây ra.
2. Mục tiêu cụ thể
- Tăng cường hoạt động truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay
đổi hành vi của người dân về công tác 1phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng cường năng lực, kỹ năng hệ thống giám sát và kiểm soát dịch, bệnh
từ BCĐ phường đến các tổ dân phố, đáp ứng nhanh khi có dịch bệnh xảy ra.
- Huy động được sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội và cộng
đồng vào công tác phòng, chống dịch khi có diễn biến dịch xảy ra trên địa bàn.
- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, giảm số mắc
các ca bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
xâm nhập vào địa bàn phường nhằm hạn chế mức thấp nhất biến chứng nặng và tử
vong do dịch bệnh gây ra.
- Tăng cường hoạt động tiêm chủng phòng bệnh.
- Đảm bảo kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất, nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng kịp
thời với các tình huống về dịch, bệnh diễn ra trên địa bàn phường.
- Duy trì thường trực cấp cứu, tổ cấp cứu tại Trạm Y tế sẵn sàng đáp ứng khi
có tình huống dịch xảy ra.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động truyền thông
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người
dân tại cộng đồng để nâng cao tinh thần chủ động của mỗi người dân trong việc
áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và khai báo cho thường trực
BCĐ “Trạm Y tế phường” khi có các biểu hiện nghi ngờ hoặc mắc các bệnh
truyền nhiễm.
- Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, học sinh trong trường học
thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm
phòng, chống dịch bệnh.
- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tuyên truyền trên hệ thống loa
truyền thanh phường, lồng ghép tuyên truyền trực tiếp trong các hội nghị, cuộc
họp tại khu dân cư, tổ dân phố, trực tiếp tại hộ gia đình...
- Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch, bệnh “nếu có” cũng như
các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương để người dân chủ động các biện
pháp phòng, chống dịch.
2. Hoạt động giám sát, điều tra và sử lý ổ dịch
- Tiếp tục tăng cường năng lực, kỹ năng hệ thống giám sát và kiểm soát
dịch, bệnh từ BCĐ phường tới tổ dân phố, đáp ứng nhanh khi có dịch xảy ra.
- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm tình hình dịch bệnh tại tổ
dân phố, khu dân cư, cơ sở Y tế tư nhân trên địa bàn phường.
- Duy trì hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, thu
thập, quản lý, thống kê, báo cáo về tình hình dịch, bệnh, hoạt động tiêm chủng
và các hoạt động phòng, chống dịch khác để phục vụ cho việc cảnh báo nhanh,
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đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch, bệnh.
- Phát huy hiệu quả mạng lưới cộng tác viên, cơ sở Y tế tư nhân, Y tế cơ
quan, Y tế trường học trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Tổ chức tốt hoạt động điều tra lập danh sách lấy mẫu xét nghiệm theo
đúng quy định.
- Chủ động phát hiện, khoanh vùng, quản lý, khống chế, báo cáo kịp thời
phối hợp xử lý không để xảy ra các vụ dịch lớn và lan rộng ra cộng đồng.
- Thông báo kịp thời trên cơ sở điều tra xác minh ca bệnh nhằm kiểm soát
được tình hình bệnh nhân mắc các ca bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt đối với dịch,
bệnh nguy hiểm như: Dịch bệnh CoViD-19, dịch Tả, Cúm A (H5N1...), Sởi, Ho
gà, Sốt xuất huyết, Thủy đậu, Tay-Chân-Miệng và các dịch bệnh phát sinh theo
mùa, dịch bệnh mới phát sinh sau thiên tai, thảm họa, bão lũ, rét đậm, rét hại,
nắng, nóng kéo dài.....
3. Hoạt động truy vết xét nghiệm
- Thực hiện tốt hoạt động xét nghiệm sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm
chuyển gửi theo chỉ đạo của TTYT thành phố và đúng Quy trình, Quy định.
4. Hoạt động tiêm chủng phòng bệnh
Tiếp tục triển khai tốt hoạt động tiêm chủng mở rộng trên địa bàn
phường, tiêm chủng Vaccine phòng bệnh CoViD-19, phát huy hiệu quả của tiêm
chiến dịch để tạo miễn dịch phòng, chống bệnh.
5. Tổ lưu động phòng, chống dịch
Trạm Y tế phường đảm bảo duy trì thường trực chuyên môn, thành lập tổ
phản ứng nhanh (Gồm 1 Y sỹ, 1 điều dưỡng) luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
khi có nguy cơ cao hoặc dịch, bệnh truyền nhiễm sảy ra.
6. Phương tiện, thuốc, vật tư
- Tận dụng nguồn lực, phương tiện sẵn có, sẵn sàng đáp ứng thực hiện
nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
- Trạm Y tế rà soát xin cấp bổ sung (nếu cần) từ Trung tâm Y tế thành
phố, nguồn ngân sách địa phương đảm bảo trang thiết bị, vật tư, hóa chất sẵn
sàng đáp ứng cho hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn phường.
7. Hoạt động khám và điều trị tại cơ sở Y tế
- Trạm Y tế rà soát, sắp xếp, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng
khám, phòng điều trị, phòng cách ly, phương tiện cấp cứu, cơ số thuốc cấp cứu
sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.
- Thực hiện nghiêm túc khám, phân luồng bệnh nhân theo đúng quy định.
- Thực hiện thường trực chuyên môn đảm bảo 24/24h.
8. Công tác phối hợp
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Phối hợp với các đơn vị Y tế tuyến trên, Công an phường, và các đơn vị
liên quan để cập nhật thông tin về lưu trú, di trú có liên quan đến dịch, bệnh và
các thông tin về dịch, bệnh trên gia súc, gia cầm.. có khả năng lây lan sang
người để thực hiện quy trình điều tra, giám sát, xác minh đồng thời có biện pháp
ngăn chặn kịp thời các ca bệnh phát sinh theo đúng quy định.
9. Chế độ thông tin báo cáo
Các cá nhân, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo
Thông tư số: 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế
độ thông tin, báo cáo và khai báo bệnh, dịch truyền nhiễm.
10. Địa chỉ khai báo
- Trạm Y tế phường Kim Tân (Cơ quan thường trực BCĐ), địa chỉ số:
014, đường Phú Bình, tổ 26, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Điện thoại
02143.660.040. Gmail : tytkimtan-laocai@laocai.gov.vn . Hoặc Y Sỹ Vũ Ngọc
Công, số điện thoại: 0975074657.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác tổ chức chỉ đạo
Thực hiện chỉ đạo của BCĐ chăm sóc sức khỏe nhân dân phường Kim
Tân, Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế phường căn cứ tình hình, diễn biến
thực tế chủ động nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh để tham mưu cho
BCĐ triển khai kịp thời các hoạt động, biện pháp, phòng, chống dịch bệnh trên
địa bàn.
2. Công tác chuyên môn kỹ thuật
2.1. Giải pháp về giảm mắc
- Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh, củng cố, tăng
cường hệ thống giám sát dịch bệnh tại các tổ dân phố trên địa bàn;
- Tăng cường các biện pháp giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bệnh,
có biện pháp quản lý cách ly, thu dung, điều trị kịp thời. Duy trì các tổ giám dịch
bệnh tại 36/36 tổ dân phố trên địa bàn phường;
- Thực hiện điều tra dịch tễ các ca bệnh, phân tích, dự báo xu hướng phát
triển của dịch, bệnh ở từng ổ dịch để có biện phát phòng chống thích hợp;
- Phát huy tối đa các biện pháp phòng bệnh chủ động bằng Vaccine, đặc
biệt là Vaccine Phòng bệnh CoViD-19, hoạt động của Dự án tiêm chủng quốc
gia. Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, đạt tỷ lệ cao theo chỉ tiêu kế hoạch;
- Tăng cường hoạt động phối hợp với các đơn vị liên quan để cập nhật
thông tin về tình hình dịch bệnh, thực hiện quy trình điều tra, giám sát, xác minh
các ca bệnh phát sinh theo quy định;
- Chủ động dự báo các dịch bệnh nguy hiểm xảy ra tại địa phương để có
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biện pháp phòng chống kịp thời. Thực hiện chế độ thường trực phòng, chống
dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch;
- Trạm y tế phường duy trì tổ cấp cứu ngoại viện, rà soát trình TTYT cấp
bổ sung (nếu cần) đảm bảo cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế đáp
ứng kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
2.2. Các giải pháp giảm tử vong
- Thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám bệnh, cách ly, điều trị
bệnh nhân mắc tại Trạm Y tế phường. Có phương án lập khu cách ly khi có tình
huống dịch xảy ra;
- Tổ chức công tác khám sàng lọc phát hiện ca bệnh để có phương án cách
ly hoặc chuyển cách ly điều trị tích cực để hạn chế thấp nhất tử vong do dịch
bệnh;
- Thực hiện đúng phác đồ hướng dẫn, chuẩn đoán, điều trị các bệnh truyền
nhiễm gây dịch của Bộ Y tế;
- Thường xuyên cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch bệnh,
điều tra dịch tễ, điều tra tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp
phòng chống thích hợp;
- Đảm bảo cơ số thuốc, trang thiết bị Y tế, dịch truyền cho cấp cứu, điều
trị bệnh nhân;
- Duy trì các tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống dịch
xảy ra.
IV. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG DỰ PHÒNG (Dự phòng 3 cấp)
1. Dự phòng cấp 1 (khi chưa có dịch xảy ra)
Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch
bệnh trên địa bàn.
Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn
phường; phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể trong công tác phòng,
chống dịch bệnh.
Rà soát, kiện toàn các đội cơ động phòng chống dịch bệnh để đáp ứng kịp
thời khi có diễn biến dịch xảy ra.
Duy trì và nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới giám sát dịch bệnh
trên địa bàn phường; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh chặt chẽ tại cộng
đồng và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn.
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao
nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về các biện pháp vệ sinh phòng,
chống dịch bệnh.
Đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, hoá chất để đáp ứng nhanh khi
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có diễn biến dịch bệnh xảy ra.
2. Dự phòng cấp 2 (khi xảy ra dịch)
Nắm chắc thông tin tình hình diễn biến dịch bệnh, tổ chức họp Ban chỉ
đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chỉ đạo kịp thời các biện pháp ứng phó với
diễn biến của dịch bệnh.
Điều tra, giám sát chặt chẽ ngay từ những ca bệnh phát sinh đầu tiên, tổ
chức khoanh vùng và xử lý ổ dịch theo đúng quy định, không để dịch lan
rộng, hạn chế thấp nhất biến chứng và tử vong do dịch bệnh gây ra.
Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh các hoạt
động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh để
người dân không hoang mang, lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.
Thiết lập đường dây nóng tại địa phương, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.
Công bố dịch trên phạm vi theo quy mô: phường, thành phố đúng quy
định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Tổ chức thường trực chống dịch bệnh 24/24h đảm bảo nắm chắc diễn
biến dịch bệnh một cách nhanh nhất, dự báo khả năng và mức độ nguy hiểm
của dịch bệnh tại địa phương. Các đội cơ động chống dịch bệnh thường trực sẵn
sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Các cơ sở điều trị tổ chức việc khám, phân loại bệnh nhân, bố trí khu điều
trị cách ly, xử lý các phương tiện vận chuyển bệnh nhân. Cung cấp đầy đủ trang
thiết bị, vật tư, thuốc điều trị cho bệnh nhân và đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế
và người dân. Thành lập các điểm, tổ điều trị cơ động tùy theo mức độ và diễn
biến của tình hình dịch bệnh.
3. Dự phòng cấp 3 (Sau khi dịch bệnh lui)
Duy trì các hoạt động tiêu độc khử trùng, xử lý triệt để mầm bệnh trên
người và môi trường. Đảm bảo duy trì các biện pháp dự phòng khi không còn
phát hiện ca mắc mới tại ổ dịch từ 14 đến 21 ngày theo đúng quy định.
Phối hợp cơ quan chuyên môn điều trị phục hồi triệt để, chống biến chứng
nặng, đề phòng tái nhiễm, tái bùng phát dịch.
Tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống dịch.
Công bố kết thúc dịch bệnh theo quy định của Luật phòng, chống bệnh
truyền nhiễm.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân:
Chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát các hoạt động công tác phòng
chống dịch, bệnh trên địa bàn phường.
2. Trạm Y tế
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Xây dựng phương án và triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống dịch
bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn.
Phối hợp với Bộ phận Văn hóa - Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền
bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên loa truyền thanh phường, tuyên
truyền trực tiếp tại cộng đồng,...
Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ trưởng dân phố giám sát chặt
chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa bàn. Xử lý kịp thời các trường hợp mắc
bệnh đầu tiên, bao vây, khống chế không để dịch lan rộng.
Rà soát dự trù thuốc, vật tư, hóa chất, chuẩn bị phòng khám, điều trị sẵn
sàng tiếp nhận, cấp cứu điều trị cho người bệnh tại đơn vị và phục vụ tốt cho
công tác phòng, chống dịch bệnh. Bố trí cán bộ thường trực 24/24 giờ theo đúng
quy định.
Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo dịch, tổng hợp báo cáo dịch
bệnh về Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai theo đúng qui định.
3. Bộ phận Văn hoá - Xã hội phường
Phối hợp với Trạm Y tế tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh trên loa truyền thanh của phường và truyên truyền trực tiếp tại
cộng đồng theo kế hoạch.
4. Các trường học, cơ sở mầm non tư thục, các nhóm trẻ độc lập tư
thục đóng trên địa bàn phường
Thực hiện giám sát dịch bệnh tại trường, cơ sở, tuyên truyền cho cán bộ,
giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh thực hiện tốt công tác phòng, chống
dịch bệnh.
Khi có học sinh nghỉ ốm, cần phải liên hệ với phụ huynh để lấy thông tin
bệnh tật của học sinh.
Có phương án đề nghị đóng cửa tạm thời trường học, cơ sở khi cần thiết.
Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo dịch bệnh về UBND
phường (qua Trạm Y tế để tổng hợp) theo đúng qui định.
5. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể
Tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo CSSKND
phường, tuyên truyền cho cán bộ trong đoàn thể và nhân dân hiểu rõ về các dịch
bệnh như: CoViD-19, Cúm A (H5N1, H1N1, H7N9, H10N8,...), bệnh tay - chân
- miệng, bệnh sởi, dịch bệnh mùa hè, bệnh dại ở người, bệnh... các biện pháp
ngăn chặn, phòng chống không để dịch bệnh lan rộng.
6. Tổ trưởng dân phố
Phối hợp với cán bộ Trạm Y tế tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân
cách phòng, chống dịch bệnh trong các buổi họp tổ dân phố, trên hệ thống loa
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truyền thanh của tổ,...
Khi phát hiện người dân mắc các bệnh dịch hoặc nghi ngờ cần phải tuyên
truyền, vận động người dân đến Trạm Y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất để khám và
điều trị kịp thời.
Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo dịch bệnh về UBND
phường (qua Trạm Y tế để tổng hợp) theo đúng qui định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai biện pháp ngăn chặn, phòng chống dịch
bệnh trên địa bàn phường Kim Tân năm 2022. Đề nghị các cơ quan, đoàn thể,
các trường học, cơ sở, nhóm trẻ, các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND thành phố;
- TT Đ.U - HĐND phường;
- MTTQ, các đoàn thể, đơn vị;
- Các trường học đóng trên địa bàn phường;
- Các cơ sở MN tư thục, các nhóm trẻ;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VT - TYT.

Ủy ban Nhân dân phường Kim
Tân
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào
Cai
04-05-2022 15:09:16 +07:00

Lưu Thị Hương Giang

8

