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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỊCH BẢN
Ứng phó khẩn cấp khi có ca bệnh viêm phổi cấp
do vi rút Corona mới (nCoV )
Thực hiện kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh về
việc phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Sở Y tế xây dựng kịch bản ứng phó khẩn cấp khi có ca bệnh viêm phổi
cấp do vi rút Corona mới (nCoV) xẩy ra trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC TIÊU
Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch, điều trị tích cực nhằm hạn chế
thấp nhất lây lan ra cộng đồng và tử vong.
II. CÁC TÌNH HUỐNG:
1. Tình huống xuất hiện ca bệnh xâm nhập tại các cửa khẩu “ Khi phát
hiện trường hợp người có sốt từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam ” cần thực
hiện như sau:
- Bước 1 ( Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế ): cách ly tạm thời người có
sốt tại phòng cách ly khu vực cửa khẩu đồng thời thực hiện các quy định quản lý
nguồn lây tại chỗ theo quy định của Bộ Y tế và Tổ trưởng tổ Kiểm dịch khu vực
cửa khẩu báo cáo nhanh qua điện thoại với Thủ trưởng đơn vị và Sở Y tế
(thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của virút Corona) qua số điện thoại “ nóng ” 0963201515.
- Bước 2 ( Sở Y tế ): điều xe đặc chủng và Đội đáp ứng nhanh các dịch
bệnh truyền nhiễm của tỉnh vận chuyển người bệnh có sốt về khu cách ly, cụ thể
như sau:
Tại Phòng khám khu vực Đồng Đăng bố trí 20 giường bệnh: tiếp nhận các
ca bệnh phát hiện tại cửa khẩu Tân Thanh huyện Văn Lãng và cửa khẩu Hữu
Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc .
Tại khoa lây Trung tâm Y tế của 5 huyện biên giới ( Cao Lộc, Lộc Bình,
Tràng Định,Văn Lãng và Đình Lập ) mỗi đơn vị bố trí 10 giường bệnh:tiếp nhận
các ca bệnh phát hiện tại cửa khẩu thuộc địa bàn phụ trách.
- Bước 3 ( Tại khu cách ly ):
+ Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đồng Đăng:
Kíp y bác sĩ của bệnh viện Đa khoa tỉnh: chủ trì thực hiện khám sàng lọc,
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lập bệnh án và quản lý điều trị người bệnh có sốt theo hướng dẫn chẩn đoán và
điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) ban hành kèm
theo Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
Y tế.
Các Y bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đồng Đăng, huyện Cao
Lộc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
Đội đáp ứng nhanh các dịch bệnh truyền nhiễm của tỉnh: thực hiện lấy
mẫu xét nghiệm gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.
Công tác phòng, chống nhiễm khuẩn và xử lý chất thải y tế: thực hiện theo
công văn số 96/KCB- ĐD&KSNK ngày 24/01/2020 của Cục Quản lý Khám
chữa bệnh Bộ Y tế về việc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do
vi rút Corona mới (nCoV) trong bệnh viện.
+ Tại khoa Lây trung tâm y tế các huyện biên giới:
Các Y bác sĩ thực hiện khám sàng lọc, lập bệnh án và quản lý điều trị
người bệnh có sốt theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do
chủng vi rút Corona mới (nCoV) ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐBYT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Đội đáp ứng nhanh các dịch bệnh truyền nhiễm của tỉnh: thực hiện lấy
mẫu xét nghiệm gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.
Công tác phòng, chống nhiễm khuẩn và xử lý chất thải y tế: thực hiện theo
công văn số 96/KCB- ĐD&KSNK ngày 24/01/2020 của Cục Quản lý Khám
chữa bệnh Bộ Y tế về việc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do
vi rút Corona mới (nCoV) trong bệnh viện.
- Bước 4: Khi có kết quả trả lời xét nghiệm:
+ Nếu xác định dương tính với chủng vi rút Corona mới, Sở Y tế điều xe
đặc chủng và y, bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh chuyển người bệnh tới cơ sở II
Bệnh viện nhiệt đới Trung ương tiếp tục điều trị.
+ Nếu xác định âm tính với chủng vi rút Corona mới, cơ sở cách ly tiếp
tục điều trị người bệnh ổn định cho ra viện.
2. Tình huống xuất hiện ca bệnh trong nội địa “ Khi phát hiện người có
sốt trong nội địa mà trước đó có tiếp xúc lần cuối đối với người Trung Quốc nhập
cảng vào Việt Nam trong vòng 14 ngày hoặc tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh
dương tính với chủng vi rút Corona mới ” cần thực hiện như sau:
- Bước 1 ( Trạm Y tế cơ sở hoặc đơn vị, cá nhân phát hiện ca bệnh … ):
thực hiện các quy định quản lý nguồn lây tại chỗ theo quy định của Bộ Y tế như
đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, sát khuẩn tại chỗ… đồng thời báo cáo nhanh
qua điện thoại với cơ sở y tế tại địa bàn phát hiện qua số điện thoại “ nóng ”
như sau:
+ Tại Thành phố Lạng Sơn ( Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 0963191515 )
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+ Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc: 0962411515
+ Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng: 0962461515
+ Trung tâm Y tế huyện Tràng Định: 0962051515
+ Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình: 0962581515
+ Trung tâm Y tế huyện Huyện Đình Lập: 0963061515
+ Trung tâm Y tế huyện huyện B c Sơn: 0963161515
+ Trung tâm Y tế huyện huyện Bình Gia: 0963081515
+ Trung tâm Y tế huyện huyện Hữu L ng: 0963041515
+ Trung tâm Y tế huyện huyện Chi Lăng: 0963071515
+ Trung tâm Y tế huyện huyện Văn Quan: 0962361515
- Bước 2 ( Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và Bệnh viện Đa khoa
tỉnh):
+ Báo cáo Sở Y tế (thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona) qua số điện thoại “ nóng ”
0963201515.
+ Điều xe cứu thương và Đội đáp ứng nhanh các dịch bệnh truyền nhiễm
của đơn vị vận chuyển người bệnh có sốt về khu cách ly tại Khoa Lây của đơn
vị, riêng ca bệnh thuộc thành phố Lạng Sơn vận chuyển người bệnh có sốt về
khu cách ly của Khoa Lây bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
- Bước 3 ( Tại khu cách ly ):
+ Các Y bác sĩ tại Khoa Lây trung tâm y tế các huyện và bệnh viện đa
khoa tỉnh thực hiện khám sàng lọc, lập bệnh án và quản lý điều trị người bệnh có
sốt theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút
Corona mới (nCoV) ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16
tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Công tác phòng, chống nhiễm khuẩn và xử lý chất thải y tế: thực hiện theo
công văn số 96/KCB- ĐD&KSNK ngày 24/01/2020 của Cục Quản lý Khám
chữa bệnh Bộ Y tế về việc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do
vi rút Corona mới (nCoV) trong bệnh viện.
+ Đội đáp ứng nhanh các dịch bệnh truyền nhiễm của các đơn vị: thực
hiện lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ( khi cần hỗ trợ về
chuyên môn liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ĐT:
02053812678;DĐ:0989858589 ).
- Bước 4: Khi có kết quả trả lời xét nghiệm:
+ Nếu xác định dương tính với chủng vi rút Corona mới, Sở Y tế điều xe
đặc chủng và y, bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh chuyển người bệnh tới cơ sở II
Bệnh viện nhiệt đới Trung ương tiếp tục điều trị.
+ Nếu xác định âm tính với chủng vi rút Corona mới, cơ sở cách ly tiếp
tục điều trị người bệnh ổn định cho ra viện.
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3. Tình huống đối với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do
nCoV gây ra và người về từ vùng dịch “thực hiện giám sát theo công văn
hướng dẫn số 364/BYT-DP ngày 29/01/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn
giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ
vùng dịch ” như sau:
3.1.Tổ chức điều tra, lập danh sách, ghi nhận thông tin cá nhân về địa chỉ
lưu trú, số điện thoại, tình trạng sức khỏe hàng ngày trong vòng 14 ngày kể từ
ngày tiếp xúc lần cuối với các trường hợp sau:
- Trường hợp m c bệnh;
- Người có sốt từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày.
3.2. Cung cấp cho người tiếp xúc thông tin cụ thể về địa chỉ cơ sở y tế tại
địa bàn, số điện thoại đường dây nóng của y tế địa phương. Hướng dẫn cá nhân
tự theo dõi sức khỏe, thông báo tình hình sức khỏe ngày 2 lần cho cơ sở y tế
theo số điện thoại đường dây nóng. Trường hợp không nhận được thông tin sức
khỏe cá nhân từ người tiếp xúc, y tế tại địa bàn chịu trách nhiệm gọi điện thoại
hoặc liên hệ để có được thông tin về tình trạng sức khỏe.
3.3.Hướng dẫn người tiếp xúc gần chủ động cách ly tại nơi cư trú để
phòng tránh lây nhiễm cho người thân và mọi người xung quanh như:
- Đeo khẩu trang y tế khi giao tiếp và tránh đi lại đến những chỗ đông
người;
- Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà
phòng, khi ho cần che kín miệng và m i bằng tay hoặc khăn giấy, sau đó rửa tay
ngay bằng xà phòng và bỏ giấy vào thùng rác quy định; không khạc nhổ bừa bãi;
- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm đã được làm chín;
- Khi có biểu hiện bệnh như sốt, ho, khó thở cần thông báo ngay cho y tế
tại địa bàn để kịp thời cách ly, điều trị, phòng chống lây nhiễm. Đồng thời chia
sẻ lịch trình di chuyển và những người đã tiếp xúc.
4. Tình huống Dịch nCoV lây lan ra cộng đồng
Báo cáo tình hình dịch và tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo huy
động toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng phòng chống dịch; đề nghị Bộ Y tế,
Chính phủ chỉ đạo và hỗ trợ trong trường hợp dịch bùng phát ở mức độ nguy hiểm,
khó kiểm soát hoặc địa phương nằm trong khu vực được công bố tình trạng khẩn
cấp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở kịch bản này, các phòng chức năng Sở y tế và các đơn vị y tế
có kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có ca bệnh viêm phổi
cấp do vi rút Corona mới (nCoV) xẩy ra.
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Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, liên hệ Bác sĩ Phạm Đức CơTrưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở y tế. Số điện thọai:0912111143 để được giải
đáp./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- UBND các huyện, thành phố( Ph/h);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lãnh đạo SYT;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu:VT,NVY(PĐC).

Ký bởi: Sở Y tế

Cơ quan: Tỉnh
Lạng Sơn
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Nguyễn Thế Toàn
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