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Quỳnh Nhai, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch Covid-19
trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
–––––––––––––––––––––

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh
Sơn La về việc sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 trước,
trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện
ban hành Kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Chủ động kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong
thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
2. Thực hiện các giải pháp thích ứng và kiểm soát dịch bệnh COVID-19
trong tình hình mới, bảo đảm an toàn, linh hoạt có sự phối hợp đồng bộ giữa các
cấp, các ngành phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, bảo vệ tối
đa sức khỏe, tính mạng của người dân; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch Covid-19 ”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y
tế về việc Ban hành hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị Quyết
số 128/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 27/10/2021
của UBND tỉnh Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày
02/11/2021 của UBND huyện Quỳnh Nhai về Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.
2. Chủ động triển khai theo các phương án, chống dịch cụ thể của huyện
đã được ban hành phê duyệt; thực hiện nghiêm các quy định về giám sát, theo
dõi, cách ly, xét nghiệm, điều trị đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt
là chỉ huy, điều phối, phối hợp tại chỗ đáp ứng hiệu quả các tình huống dịch
bệnh theo các cấp độ dịch; có sự phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ và lực
lượng tăng cường khi cần thiết.

2
3. Truyền thông nâng cao ý thức người dân về thực hiện thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo nguyên tắc “5K + vắc xin,
thuốc + biện pháp điều trị phù hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân”.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch, kịp
thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định đặc biệt là
trong dịp tết Nguyên đán 2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND và UBND huyện
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các cơ sở
kinh doanh thuốc, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, nhất là vi
phạm về chất lượng thuốc, thuốc giả, thuốc không được phép lưu hành.
2. Trung tâm Y tế
- Chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời
các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.
- Tiếp tục nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin, hoàn thành việc tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện; tham
mưu kịp thời cho UBND huyện trong chỉ đạo công tác phòng, chống dịch theo
diễn biến dịch COVID-19, đảm bảo theo quy định của Trung ương và địa
phương, nhất là trong dịp cuối năm; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm
Dần năm 2022.
- Chỉ đạo các Trạm Y tế:
+ Ứng trực 24/24 giờ; dự trù đủ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, trang
thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, tiếp nhận
điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 chưa triệu chứng tại nhà. Đặc biệt kịp thời
xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc thực
phẩm...
+ Duy trì thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân
luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn. Xét nghiệm cho các đối tượng nghi ngờ. Tăng
cường giám sát việc thực hiện phòng, chống COVID-19 cho các đối tượng F0
đang điều trị, cách ly trong địa bàn quản lý.
- Tham mưu với UBND huyện về nhu cầu trang thiết bị, hóa chất, vật tư
tiêu hao, thuốc, vật tư xét nghiệm…đảm bảo thực hiện tốt phương châm “bốn tại
chỗ”, đáp ứng tình hình dịch xảy ra trên địa bàn huyện.
- Tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022 trước 14h00 hàng ngày (từ ngày 29/01/2022 đến ngày
06/2/2022) để báo cáo UBND huyện, tỉnh.
3. Bệnh viện Đa khoa huyện
- Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, ứng trực 24/24 giờ; dự trữ đủ cơ
số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện đáp
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ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai
nạn giao thông, thương tích, ngộ độc thực phẩm...
- Hướng dẫn trạm Y tế xã, cập nhật phác đồ điều trị, dự trù thuốc, vật tư,
thiết bị y tế chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.
- Duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại,
phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây
nhiễm chéo trong bệnh viện. Xét nghiệm cho các đối tượng nghi ngờ. Tăng
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống COVID-19 trong bệnh
viện. Xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện
trong dịp Tết.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
- Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức
lễ, hội dịp cuối năm 2021; trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022.
- Tăng cường tuyên truyên công tác phòng, chống dịch COVID-19, mức
độ nguy hiểm, khả năng lây lan của biến chủng mới Omicron và các biện pháp,
quy định phòng, chống dịch để nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm
bắt, chia sẻ và ủng hộ, sẵn sàng chuẩn bị các phương án phù hợp; khuyến cáo
người dân không tổ chức, tham gia các hoạt động tập trung đông người không
cần thiết dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc các đơn vị
kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện nghiêm các quy định về an
toàn giao thông và phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. Có
phương án ứng phó kịp thời khi phát sinh tình huống có người nhiễm COVID19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng.
6. Công an huyện
- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát dịch tễ, các cơ
sở lưu trú tổ chức cách ly. Tăng cường giám sát, quản lý các công dân đến/về từ
các vùng dịch, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới vi rút SARSCoV-2 Omicron.
- Bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm
Dần 2022 gắn với tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành
vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19; đấu tranh phản bác các
thông tin, quan điểm sai trái, nhất là trên mạng inernet và các trang mạng xã hội.
7. Ủy ban nhân dân các xã
- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại địa phương đảm bảo
thích ứng, an toàn, linh hoạt hiệu quả.
- Quản lý chặt chẽ công dân đi/đến/về từ vùng dịch, có biện pháp cách ly,
điều trị kịp thời trường hợp mắc bệnh.
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- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch
COVID-19 theo các văn ban chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện tại địa
bàn quản lý nhất là tại khu vực có nguy cơ cao (như: bệnh viện, cơ sở sản xuất,
chợ, siêu thị, nhà ga, bến xe, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống...); xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức
chính trị xã hội huyện
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ phát huy vai trò với tinh thần tương thân,
tương ái vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng
chống dịch bệnh COVID-19; làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo,
chia sẻ khó khăn với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, không
để người dân bị bỏ lại phía sau nhất là vào dịp Lễ, Tết.
- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích, tình
nguyện sáng tạo, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tại các địa bàn dân
cư tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, phân
công của chính quyền địa phương và hướng dẫn của ngành Y tế.
9. Chế độ báo cáo
UBND các xã thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công tác
phân công, bố trí cán bộ trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết mọi công việc, tình
huống phát sinh. Báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 về Trung tâm Y tế huyện trước 9h00' hàng
ngày (từ ngày 29/01/2022 đến ngày 06/02/2022), bản mềm gửi vào mail:
khoaksbthivaidsttytqn@gmail.com; điện thoại: 0212.3833.723.
Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị; UBND các
xã xây dựng Kế hoạch ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống dịch
COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 phù hợp
với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, lĩnh vực phụ trách.
Trên đây là Kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch Covid19 trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của Ủy ban
nhân dân huyện./.
Nơi nhận:

- Sở Y tế ;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Như mục III-Tổ chức thực hiện ;
- UBND các xã;
- Lưu: VT. TTYT (Chuấn).
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