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KÉ HOẠCH
PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP 

CẤP TÍNH DO CHỦNG VIRUS CORONA MỚI TRONG BỆNH VIỆN

Thực hiện công văn số 96/KCV -  Đ D -  KSNK ngày 24 tháng 1 năm 2020 

của Bộ Y tế về việc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp 

tính do chủng virus Corona mới trong bệnh viện, Công văn số 193/SYT -  NVY 

ngày 24/10/2020 của Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng về việc phòng và kiểm soát lây 

nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus Corona trong bệnh viện, Kế hoạch số 13/KPI -  

SYT ngày 24 tháng 01 nàm 2020 của Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng về việc đáp 

ứng dịch, bệnh viêm dượng hô hấp cấp tính do chủng virus Corona mới 

Bệnh viện YHCT Hải Phòng xây dựng kế hoạch như sau:

I. Mục tiêu:

Sớm phát hiện và kiếm soát kịp thời người bệnh nhiễm virus Corona và 

chuyển đến trung tâm điều trị tập trung.

II. Nội dung:

1. Công tác chỉ đạo:

- Kiện toàn ban chỉ đạo

- Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do 

chủng virus Corona mói và triển khai tới các khoa phòng

- Tuyên truyền tới tọàn thể các CBVC bệnh viện về sự nguy hiểm cũng như 

các biện pháp phòng bệnh
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- Tập huấn chuyên môn về phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh viêm 

đường hô hấp cấp tính do chủng virus Corona mới và phương pháp phòng ngừa 

cho cán bộ nhân viên cho trong toàn bệnh viện

- Thành lập đội cơ động phản ứng nhanh tham gia điểu trị khi có yêu cầu.

2. Công tác khám chữa bệnh và thường trực cấp cứu:
2.1. Tại khoa khám bệnh và phòng trực

-Tại nơi tiếp đón: Tổ chức sàng lọc phát hiện sớm người bệnh nghi ngờ 

nhiễm virus corona chú trọng khai thác người bệnh có tiền sử đã đi đến vùng dịch, 

những người đã đến cơ sở y tể nơi có chăm sóc người bị nhiễm, hoặc tiếp xúc với 

vật nuôi, động vật hoang dã nơi có dịch.

- Bổ trí khu vực chờ, khu vực khám bệnh riêng cho người nghi ngờ bị nhiễm 

( tại đơn nguyên hồi sức của khoa khám bệnh)

- Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm vims corona đến khám bệnh 

thì cách ly rồi chuyển ngay đến cơ sở điều trị: Neu là người lớn thì chuyển bệnh 

viện Hữu Nghi Việt Tiệp nếu là trẻ em thì chuyển tới bệnh viện Nhi Hầi Phòng. 

Phải thông báo cho Trung tâm cấp cứu 115 vận chuyển người bệnh.

- Tuân thủ nội dung phòng ngừa chuẩn. Đảm bảo đủ các phương tiện phục 

vụ phòng ngừa đặc biệt là dung dịch vệ sinh tay và khẩu trang y tế.

- Đảm bảo thông khí buồng khám bệnh và buồng thủ thuật

- Tăng cường vệ sinh sàn, bề mặt buồng bệnh bằng hóa chất khử khuẩn theo 

quy định

- Tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh mang khẩu 

trang vệ sinh hô hấp, khuyến khích tất cả người bệnh và người nhà người bệnh khi 

đến khám bệnh.

2.2. Tại khoa điều trị:

- Đối với người bệnh đang nằm điều trị nội trú nếu phát hiện nhiễm hoặc 

nghi ngờ nhiễm thì cách ly rồi chuyển người bệnh đến cơ sở khám và điều trị: nếu



là người lớn thì chuyển sang bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, nếu là trẻ em thì 

chuyển sang bệnh viện nhi Hải Phòng. Phải thông báo cho Trung tâm cấp cứu 115 

vận chuyển người bệnh.

- Tuân thủ nội dung phòng ngừa chuẩn. Đảm bảo đủ các phương tiện phục 

vụ phòng ngừa đặc biệt là dung dịch vệ sinh tay và khẩu trang y tế.

- Đảm bảo thông khí buồng bệnh

- Tăng cường vệ sinh sàn, bề mặt buồng bệnh bằng hóa chất khử khuẩn theo 

quy định.

- Phổ biến cho người bệnh và người nhà người bệnh các dấu hiệu nhận biết 

sớm bệnh. Hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh mang khẩu trang y tế 

khi có ho sốt v.v..., thực hiện quy tắc che miệng khi ho và hắt hơi.

2.3. Các khoa phòng khác:

- Tuân thủ nội dung phòng ngừa chuẩn. Đ,ảm bảo đủ các phương tiện phục 

vụ phòng ngừa đặc biệt là dung dịch vệ sinh tay và khẩu trang y tế.

- Đảm bảo thông khí các phòng.

- Tăng cường vệ sinh sàn, bề mặt phòng bằng hóa chất khử khuẩn theo quy

định.

- Khoa Cận lâm sàng và khoa KSNK : Tổ chức thu thập, đóng gói, vận 

chuyển và xử lý bệnh phẩm xét nghiệm của người bệnh nhiễm và nghi ngờ nhiễm 

nCoV đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

2.4. Công tác thường trực:

- Đảm bảo công tác thường trực liên tục 24h nhằm kịp thời tiếp nhận người 

bệnh đến khám bệnh.

- Đội cấp cứu lưu động sẵn sàng tham gia cấp cứu và phòng chổng dịch.

- Chuẩn bị cơ số thuốc phòng chống dịch.

- Báo cáo khi có ca bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm theo quy định.
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3. Trường hợp phải di dời người bệnh để lấy cơ sở điều trị: Khi số người lây nhiễm 

trên 500 - 1000 người thì bệnh viện sẽ di dời người bệnh đang điều trị tại bệnh 

viện. Công tác di dời người bệnh được thực hiện như sau:

- Bác sỹ giải thích cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện hiểu rõ tình 

hình thực tế để người bệnh và gia đình người bệnh phối hợp.

- Đối với người bệnh nhẹ: cho xuất viện.

- Đối với người bệnh mắc bệnh nặng: liên hệ và chuyển người bệnh đến 

khoa YHCT của các bệnh viện có giường đều trị nội trú: TTYT An Dương, TTYT 

Hồng Bàng, Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền, Bệnh viện đại học Y, Bệnh viện Y học 

biển, bệnh viện Phục hồi chức năng v.v...

- Nhân viên Y tế bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng tham gia công tác điều trị bệnh 

viêm phổi cấp do virus Corona khi có yêu cầu.

4. Công tác thông tin và báo cáo:

- Các công điện, văn bản, thông báo liên quan đến thảm họa, thiên tai, dịch 

bệnh có đóng dấu “KHẨN” bên góc trai văn bản đều phải được văn thư chuyển 

ngay cho lãnh đạo bệnh viện.

- Lãnh đạo bệnh viện phải triển khai ngay chỉ đạo của cấp trên xuống các bộ 

phận trực thuộc, các khoa phòng và CBVC trong đơn vị.

- Phụ trách tổng hợp thông tin báo cáo tại bệnh viện: Ths Đoàn Hải Nam 

PGĐ, TP KHTH.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

- Số điện thoại đường dây nóng của bệnh viện: 0967961515

- Số điện thoại đường dây nóng của ngành Y tế Hải Phòng:

+ TS,BS Nguyễn Quang Chính: giám đốc trung tâm truyền thông và giáo 

dục sức khỏe thành phổ: 0978.789.499

+ Ts,Bs Ngô Anh Trưởng trưởng khoa bệnh Nhiệt đới bệnh viện Hữu nghị 

Việt Tiệp: 0902.210.218



III. Tổ chức thực hiện:

- Phòng KHTH xây dựng kế hoạch phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm 

đường hô hấp cấp tính do chủng virus Corona mới trong bệnh viện. Tập huấn cho 

bác sỹ toàn bệnh viện hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp 

cấp tính do chủng virus Corona mới. Liên hệ với các bệnh viện, trung tâm y tế để 

chuyển người bệnh đang điều trị tại bệnh viện sang điều trị khi có yêu cầu trung 

dụng bệnh viện để làm nơi điều trị cho người bệnh mắc bệnh viêm đường hô hấp 

câp tính do chủng virus Corona mới. Đồng thời là đầu mối báo cáo dịch theo đúng 

quy định

- Phòng TCKT chuẩn bị kinh phí mua sắm trang phục cá nhân, khẩu trang, 

găng tay V .V .. cho nhân viên.

- Phòng Điều dưỡng và tổ công tác xã hội phối họp với các khoa tổ chức 

tuyên truyền cho người bệnh và người nhà người bệnh cách phòng lây nhiễm bệnh.

- Khoa Kiếm soát nhiễm khuẩn -  Dinh dưỡng: lên kế hoạch vệ sinh tẩy 

trùng trong bệnh viện cũng như tập huấn các phương pháp phòng ngừa chuẩn, 

phương pháp khử khuẩn, vệ sinh tay cho nhân viên bệnh viện, chuẩn bị kế hoạch 

phục vụ ăn uống cho người bệnh và CBVC trong bệnh viện.

- Phòng Điều dưỡng và khoa Dược chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và vật tư y 

tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

- Phòng TCHC bổ trí xe thường trực, đảm bảo an ninh trong bệnh viện

- Các khoa phòng khác căn cứ kế hoạch thực hiện

Nơi nhận:
Sở Y tế 

BGĐ

Các khoa phòng 

Lưu VT
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