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UBND XÃ NGỌC KỲ
BCĐ PHÒNG, CHỐNG

DỊCH COVID-19

Số:  21/KH-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

      Ngọc Kỳ, ngày 02  tháng 12  năm 2021

KẾ HOẠCH
Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 xã Ngọc Kỳ năm 2021

Trước những diễn biến mới về tình hình dịch bệnh ở các tỉnh, thành phía 
Nam và trên địa bàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo của huyện uỷ; Uỷ ban nhân dân 
huyện; Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện, với tinh 
thần: "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và 4 tại chỗ" theo nguyên tắc “Sớm hơn 
một bước, cao hơn một cấp”; để chủ động ứng phó với các mức độ lây nhiễm 
với số lượng người mắc có thể tăng lên, Uỷ ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch 
đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
Phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly các trường hợp xác định mắc 

COVID-19; thần tốc điều tra, truy vết triệt để các trường hợp có các yếu tố dịch tễ 
nguy cơ không để dịch bệnh lây lan, hạn chế thấp nhất số lượng ca mắc, tử vong; 
hạn chế giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, an ninh 
trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn xã.

II. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH
1. Cấp độ 1: Có trường hợp mắc bệnh xâm nhập và lây nhiễm thứ phát trên 

địa bàn huyện nhưng trên địa bàn xã chưa có trường hợp mắc.
2. Cấp độ 2: Có dịch bệnh xâm nhập vào xã dưới 10 trường hợp.
3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ 10 trường hợp đến dưới 

20 trường hợp mắc trên địa bàn xã.
4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ 20 trường hợp đến dưới 

40 trường hợp mắc trên địa bàn xã.
5. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ 40 trường hợp mắc trên 

địa bàn xã (diện rộng).
III.CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH

1. Cấp độ 1: Có trường hợp mắc bệnh xâm nhập và lây nhiễm thứ 
phát trên địa bàn tỉnh nhưng chưa có trường hợp mắc trên địa bàn xã.

1.1. Tổ chức chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát
- Theo dõi và cập nhật diễn biến tình hình trong tỉnh; kiểm soát chặt chẽ 

các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan trên địa bàn xã; thực hiện khoanh vùng, 
phân loại dịch tễ các trường hợp, tiến hành cách ly y tế và cách ly tại nhà theo quy 
định; xử lý môi trường; lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên 
xâm nhập vào địa bàn bàn xã để xử lý sớm.

- Chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng 
chống dịch.
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- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, ban hành Kế 
hoạch đáp ứng với từng cấp độ của dịch bệnh trên địa bàn xã.

- Họp BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 hàng tuần và khi cần thiết.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác tình 

hình phòng chống dịch và các công tác khác như: sự chỉ đạo của huyện ủy, 
UBND, BCĐ huyện, việc thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch của các thôn, 
thực hiện 5K; ổn định giá các mặt hàng thiết yếu, các loại mặt hàng phục vụ công 
tác phòng chống dịch.

- Tổng hợp thông tin, báo cáo công tác phòng chống dịch kịp thời theo 
đúng quy định.

1.2. Các hoạt động chuyên môn
- Thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục về tình hình dịch bệnh 

COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho nhân dân; huy động tất 
cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và thành viên BCĐ tham gia công tác tuyên 
truyền; áp dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền.

- Tăng cường giám sát, điều tra, truy vết, lấy mẫu, xử lý môi trường, thu 
dung cách ly theo quy định các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, các trường 
hợp có yếu tố dịch tễ nguy cơ.

- Khảo sát đánh giá và chỉ đạo thực hiện các yêu cầu đảm bảo an toàn phục 
cách ly y tế tập trung tại khu cách ly y tế tập trung của xã.

- Thực hiện kiểm tra giám sát việc tuân thủ các yêu cầu trong phòng chống 
dịch tại các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp… 

- Tổ chức trực phòng chống dịch 24/24h tại trụ sở UBND xã.
2. Cấp độ 2: Có dịch bệnh xâm nhập tại xã với số trường hợp mắc từ 1 

đến dưới 10 trường hợp.
2.1 Có dịch bệnh xâm nhập nhưng chưa có lây nhiễm thứ phát
2.1.1. Công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tổ chức họp thường 

xuyên hoặc đột xuất để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch kịp thời. Tăng cường 
hoạt động của các thành viên BCĐ và tổ covid cộng đồng.

- Triển khai các phương án khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch.
- Triển khai các hoạt động điều tra truy vết, lấy mẫu, xử lý môi trường, thu 

dung điều trị, cách ly theo quy định các trường hợp mắc, nghi ngờ mắc COVID-
19, các trường hợp có yếu tố dịch tễ nguy cơ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 tại các cơ sở y tế (quầy thuốc, nhà thuốc, phòng khám chuyên khoa tư 
nhân…)

- Thực hiện tốt quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh và các công 
tác triển khai phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã.

2.1.2. Công tác giám sát dự phòng
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- Điều tra, truy vết, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc (F1,2,3…); các 
trường hợp có yếu tố dịch tễ nguy cơ; các trường hợp ho, sốt…trong cộng đồng. 
triển khai sớm các biện pháp khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch, tránh lan rộng ra 
cộng đồng.

- Ban hành Quyết định cách ly y tế tập trung, thực hiện theo dõi giám sát y 
tế chặt chẽ, nắm bắt tình hình sức khoẻ các trường hợp có yếu tố dịch tễ nguy cơ 
theo đúng quy định.

- Thường xuyên thực hiện đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các văn 
bản liên quan công tác chỉ đạo điều hành, tài liệu liên quan công tác chuyên môn 
của từng ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện phòng chống dịch bệnh 
COVID-19.

- Rà soát, dự phòng chuẩn bị các điều kiện nhằm phục vụ tốt nhất công tác 
phòng chống dịch phù hợp với tinh thần: "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và 4 
tại chỗ" theo nguyên tắc “Sớm hơn một bước, cao hơn một cấp”.

2.1.3. Công tác truyền thông
- Giao công chức Văn hoá - Thông tin chủ trì phối hợp cùng Đài phát thanh 

xã, các ban ngành liên quan thực hiện các nội dung:
+ Tổng hợp, biên tập nội dung; cung cấp, truyền tải tài liệu, thông điệp 

truyền thông, khuyến cáo 5K, các biện pháp phòng hộ cá nhân cùng các nội dung 
khuyến cáo khác trong công tác phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông 
tin đại chúng.

+ Phối hợp với Công an xã, trưởng các thôn phát hiện, ngăn chặn, xử lý 
nghiêm việc tung  tin đồn, các thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh 
gây hoang mang trong cộng đồng.

2.1.4. Công tác hậu cần
Giao đ/c chỉ huy trưởng Quân sự chủ trì phối hợp với trạm Y tế, Công an 

xã, công chức kế toán và các ban ngành liên quan thực hiện một số nội dung:
- Tham mưu cho BCĐ tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan 

công tác hậu cần (điều kiện ăn, ở, chi phí trực, tiêu chuẩn tham gia chốt trạm…) 
cho cán bộ nhân viên tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại khu cách ly 
tập trung, các chốt trạm, cán bộ nhân viên tham gia công tác điều tra truy vết, xử 
lý môi trường, tổ an toàn COVID, tổ COVID cộng đồng, người được cách ly… 

- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, hoá 
chất, phương tiện kịp thời phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch 
trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

2.2. Dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm thứ phát trong xã
2.2.1. Công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát
- Triển khai ngay các biện pháp, phương án khoanh vùng cách ly và xử lý ổ dịch.
- Họp BCĐ khẩn để chỉ đạo triển khai các hoạt động trong công tác phòng 

chống dịch đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.
- Thực hiện khoanh vùng phong toả 1 tổ, khu dân cư; xử lý môi trường, 

điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thu dung điều trị và cách ly các trường hợp 
tiếp xúc theo quy định. 
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- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch của 
các thôn; các trường học, doanh nghiệp... trên địa bàn xã.

2.2.2. Công tác giám sát dự phòng
- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc khoanh vùng dập dịch xử lý triệt để tại 

các xã, thị trấn xảy ra ổ dịch.
- Phối hợp điều tra, truy vết lập danh sách những trường hợp có yếu tố dịch 

tễ nguy cơ, phân loại cách ly, phân cấp quản lý chặt chẽ theo quy định.
- Lập phiếu theo dõi nhằm chủ động nắm bắt tình hình sức khoẻ của các 

trường hợp được cách ly, các trường hợp có yếu tố dịch tễ nguy cơ.
- Lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp thuộc diện buộc phải lấy mẫu xét 

nghiệm chẩn đoán theo đúng thời gian quy định.
- Tổ chức rà soát đánh giá nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn xã và tại các 

thôn, khu dân cư nhằm đề xuất các giải pháp can thiệp phù hợp.
- Rà soát, dự phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác cách ly ở cấp 

độ dịch cao hơn, sớm hơn đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn.
- Phát huy vai trò hoạt động của Tổ COVID cộng đồng và Tổ an toàn 

COVID tại các thôn, khu dân cư trong việc phối hợp điều tra dịch tễ, truy vết, 
theo dõi giám sát cách ly y tế…

- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, hoá 
chất, phương tiện kịp thời phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch 
trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, từ trên 10 trường hợp 
đến dưới 20 trường hợp mắc trên địa bàn xã.

3.1. Công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát
- Họp BCĐ hàng ngày hoặc khẩn cấp để điều chỉnh kế hoạch triển khai các 

hoạt động trong công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình 
thực tế, huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng chống dich.

- Rà soát, kiểm tra khả năng thu dung điều trị, nhân lực, trang thiết bị, vật 
tư, hóa chất đáp ứng của địa phương để xây dựng , triển khai phương án dự 
phòng.

- Huy động tối đa sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể 
trên địa bàn xã. Đặc biệt quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

- Thực hiện khoanh vùng phong toả 1 tổ, khu dân cư; xử lý môi trường, 
điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thu dung điều trị và cách ly các trường hợp 
tiếp xúc theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo công tác phòng, chống dịch đúng quy định hàng ngày, 
hàng tuần và theo diễn biến dịch trong ngày.

3.2. Công tác giám sát dự phòng
- Triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, xử lý triệt để các ổ dịch 

mới. Thực hiện giám sát các trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các 
trường hợp tiếp xúc.
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- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp nặng do vi 
rút, kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý sớm 
các ổ dịch trong cộng đồng.

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù 
hợp và hiệu quả.

- Rà soát, dự phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác cách ly ở cấp 
độ dịch cao hơn, sớm hơn đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn.

- Tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của Tổ COVID cộng đồng và Tổ an 
toàn COVID tại các thôn, khu dân cư trong việc phối hợp điều tra dịch tễ, truy 
vết, theo dõi giám sát cách ly y tế…

3.3. Thiết lập dự phòng các cơ sở cách ly tập trung
- Khảo sát, xây dựng phương án dự phòng các khu cách ly tập trung đảm 

bảo an toàn, xa khu dân cư.
- Vận hành các hoạt động trong khu cách ly tập trung đảm bảo an toàn 

phòng, chống lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung.
3.4.  Công tác truyền thông
- Tăng cường cập nhật thường xuyên, chính xác tình hình dịch bệnh, các 

khuyến cáo và các hoạt động phòng, chống dịch trên các kênh tuyên truyền, các 
phương tiện thông tin đại chúng của xã.

- Khai thác triệt để, triển khai đồng bộ các hình thức truyền thông truyền tải 
các tài liệu, thông điệp truyền thông, khuyến cáo, các biện pháp phòng hộ cá nhân 
cùng các nội dung phòng chống dịch bệnh phù hợp với từng đối tượng và phổ 
biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.5. Công tác hậu cần
- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, 

hóa chất, phương tiện kịp thời để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ tham gia công tác phòng 

chống dịch theo quy định.
- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng sinh phẩm, hóa chất, trang thiết 

bị, vật tư thiết yếu để duy trì dịch cho các tuyến và bổ sung,  hỗ trợ kịp thời.
- Bổ sung kinh phí cho công tác truyền thông phòng chống dịch, đảm bảo 

hệ thống thông tin truyền thông.
- Tiếp tục áp dụng đúng, đủ, phù hợp các chính sách miễn giảm chi phí cho 

các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly theo quy định.
4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 20 đến 40 

trường hợp mắc
4.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch kiểm tra, đánh giá tình hình dịch bệnh 

hàng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị ở tất cả 
các tuyến.
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- Chỉ đạo các ngành đoàn thể thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp 
trên, triển khai nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo duy trì liên 
tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và trật tự trên địa bàn.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương để chủ 
động xây dựng phương án phòng chống dịch, điều trị. Trường hợp vượt quá khả 
năng cần báo cáo cấp trên để được hôc trợ kịp thời.

- Huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia vào các hoạt động 
đáp ứng dịch bệnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền; kiểm tra công tác phòng, chống dịch 
và thị trường thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch.

- Tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống dịch đúng quy định,kịp thời 
hàng ngày, hàng tuần và theo dõi diễn biến dịch trong ngày.

4.2. Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ phòng, chống dịch
- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh. Thực hiện việc 

lấy mẫu gộp 5 hoặc 10 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở ổ dịch mới để xét 
nghiệm xác định ổ dịch.

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực 
hiện việc giám sát trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại ổ dịch.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các thôn và xã. Huy động 
tối đa lực lượng nhân viên y tế tham gia chống dịch.

- Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp 
và hiệu quả.

4.3. Thiết lập các cơ sở cách ly tập trung
- Khảo sát, xây dựng các phương án dự phòng các khu cách ly tập trung 

đảm bảo an toàn, xa khu dân cư.
- Rà soát, dự phòng các điều kiện phục vụ công tác cách ly ở cấp độ dịch 

cao hơn đảm bảo các yếu tố về chuyên môn.
- Huy động các lực lượng quân sự, công an, y tế, dân quân tự vệ, các hội 

đoàn thể, đội ngũ giáo viên tham gia phục vụ trong các khu cách ly tập trung.
4.4. Công tác tuyên truyền
- Cập nhật liên tục, chính xác tình  hình dịch bệnh, các khuyến cáo và các 

hoạt động phòng, chống dịch trên các kênh tuyên truyền, các phương tiện thông 
tin đại chúng của xã.

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của BCĐ và các số điện thoại phục vụ 
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19.

- Khai thác triệt để, triển khai đồng bộ các hình thức truyền thông, các 
thông điệp, tài liệu truyền thông phù hợp, hiệu quả.

- Tăng cường phối hợp phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc tung các tin đồn, 
các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch bệnh.

4.5. Công tác hậu cần
- Huy động sự tham gia của toàn  bộ hệ thống chính trị của huyện quyết liệt 

tham gia phòng, chống dịch bệnh, tập trung sử dụng, huy động mọi nguồn lực để 
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phòng chống dịch bệnh; đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu về thuốc, hóa chất, vật 
tư, trang thiết bị... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan, tỷ lệ người 
mắc và tử vong do dịch bệnh.

- Thực hiện việc sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị và nguồn lực hiện có 
để xử lý ổ dịch và điều trị bệnh nhân theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Rà soát, xác định rõ danh mục thuốc, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư 
hóa chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu. Đề xuất 
nhu cầu  hỗ trợ về thuốc, trang thiết bị, nguồn lực từ tuyến trên, ưu tiên phân bổ 
cho những nơi có tình hình diễn biến phức tạp, có số ca mắc và tỷ lệ tử vong cao.

5. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, từ trên 40 trường hợp 
mắc trên địa bàn xã (diện rộng).

Các hoạt động được triển khai như ở cấp độ 4 đồng thời huy động sự vào 
cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm một số nội 
dung sau:

- Huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực phục vụ công tác phòng chống 
dịch với tinh thần: "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và 4 tại chỗ" theo nguyên 
tắc “Sớm hơn một bước, cao hơn một cấp”.

- Khoanh vùng thiết lập vùng an toàn để đảm bảo hạn chế tối đa nguồn dịch 
bệnh lây nhiễm diện rộng.

- Trạm Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá 
tình hình thực tế tham mưu Ban Chỉ đạo xã báo cáo phương án xin hỗ trợ tiếp ứng 
nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế nhằm thực hiện nhiệm vụ chống dịch 
triệt để, an toàn, hiệu quả.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của xã được đảm 

bảo từ nguồn ngân sách phòng chống dịch các cấp và từ các nguồn tài chính hợp 
pháp khác.

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã
Chỉ đạo chung công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức thực hiện và đôn 

đốc kiểm tra các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị đóng quan trên địa bàn, các 
tổ chức chính trị, trường học và các khu dân cư triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Trạm Y tế
- Là cơ quan thường trực, đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển 

khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã; giúp việc trực tiếp 
cho Ban Chỉ đạo; thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã ban hành và triển khai kế hoạch đáp ứng phù 
hợp từng cấp độ dịch Covid-19, tổng hợp đề xuất kinh phí bổ sung phục vụ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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- Phối hợp các ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị đóng quan trên địa bàn, các 
tổ chức chính trị, trường học và các khu dân cư tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 
này.

- Tiếp tục hướng dẫn thôn thực hiện việc giám sát, phát hiện sớm các trường 
hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm; chỉ đạo giám sát kiểm dịch chặt chẽ đối 
với các trường hợp đi từ hoặc đi qua vùng dịch, yêu cầu thực hiện việc khai báo y tế 
theo quy định; quản lý các trường hợp bệnh, giám sát tại cộng đồng, giám sát tại các 
cơ sở y tế; kịp thời khoanh vùng, xử lý, cách ly triệt để ổ dịch không để dịch bệnh lây 
lan, bùng phát, hạn chế thấp nhất số mắc, tử vong do dịch bệnh.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác truyền 
thông giáo dục phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau khi dịch bệnh ghi nhận và 
xảy ra tại xã; tập trung truyền thông theo các nhóm đối tượng nguy cơ phù hợp theo 
từng tình huống dịch; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, chính quyền địa 
phương triển khai các nội dung truyền thông theo yêu cầu của công tác phòng, chống 
dịch bệnh.

- Đầu mối 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 của các ban ngành đoàn 
thể, các cơ quan đơn vị đóng quan trên địa bàn, các tổ chức chính trị, trường học và 
các khu dân cư.

3. Các Trường học
- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh trong trường học.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch, thông tin kịp thời cho học 

sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp 
phòng, chống; theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân 
viên trong cơ quan, đơn vị để kịp thời thông tin các trường hợp nghi mắc bệnh cho 
ban chỉ đạo và trạm  y tế xã để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống theo quy 
định.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo, 
sẵn sàng cho học sinh nghỉ học khi dịch bùng phát.

- Kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất trong nhà trường để sãn sàng chuyển 
trường học thành khu cách ly tập trung (trong trường hợp cần thiết)

- Lập danh sách lực lượng giáo viên trong nhà trường để bổ sung lực lượng 
phòng chống dịch khi BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã điều động trong trường 
hợp cần thiết.

4. Công chức Văn hóa - Thông tin
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để người dân được biết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng 
chống dịch Covid-19.

- Tuyên truyền cho mọi người dân trên địa bàn xã hạn chế đi đến vùng có dịch, 
đặc biệt với những người từng đến từ vùng dịch phải thực hiện khai báo qua ứng 
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dụng  Bluezone, thực hiện cách ly tại nhà nếu về từ vùng dịch chưa đủ 28 ngày, khi 
có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở... cần liên hệ ngay với cơ sở y tế 
khám và điều trị kịp thời. 

- Chỉ đạo các thôn, khu dân cư dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện, hoạt động 
tập trung đông người; tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; yêu cầu 
người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

- Phối hợp với trạm Y tế xã trong công tác phòng, chống dịch và tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tình 
hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân chủ động phòng, 
chống dịch.

- Phối hợp các ban ngành đăng tải các bản tin về tình hình dịch bệnh chính xác, 
kịp thời và phối hợp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác 
gây hoang mang lo lắng trong cộng đồng.

5.Công chức Địa chính - xây dựng - giao thông
- Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời theo dõi, cách ly các hành khách 

nghi ngờ mắc bệnh.
- Tham mưu củng cố, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống 

dịch.
- Rà soát thống kê số lượng xe từ 5 chỗ trở lên, xe tải trên địa bàn xã để huy 

động phục vụ công tác phòng chống dịch khi dịch bùng phát.
- Rà soát các cửa hàng tạp hóa, lương thực, thực phẩm, các hộ chăn nuôi có khả 

năng cung ứng lương thực, thực phẩm cho xã trong trường hợp bị phong tỏa toàn xã.
6. Công an xã
-Xây dựng kế hoạch, phương án phòng , chống cụ thể của đơn vị để thực hiện 

tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn;
- Công an xã tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý người đến cư trú trên địa bàn, 

báo cáo BCĐ để thực hiện cách ly y tế tập trung và xử lý theo qui định.
- Phối hợp với trạm y tế, trưởng các thôn rà soát lập danh sách toàn bộ những 

trường hợp trên địa bàn đi đến, về từ vùng dịch, thực hiện cách ly theo quy định, 
giám sát chặt chẽ hàng ngày, tuyệt đối không để đối tượng cách ly ra khỏi khu vực 
cách ly. 

- Chủ trì các chốt trên địa bàn xã. Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện 
việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc, 
cách ly tập trung các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; Tổ chức xác minh 
và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang 
mang trong cộng đồng và lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính, các trường hợp vi 
phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

- Thực hiện việc truy vết các trường hợp F1, F2 của các đối tượng F0 để 
khoanh vùng, cách ly dập dịch kịp thời

7. Ban Chỉ huy Quân sự xã
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- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và xã, xã trong việc chuẩn bị các điều 
kiện tổ chức cách ly tập trung đối với các đối tượng F1 và tham gia các chốt kiểm 
soát phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

- Tham mưu và là lực lượng nòng cốt tổ chức quản lý các điểm cách ly và giám 
sát dịch.

8.  Công chức Lao động - Thương binh xã
- Phối hợp với trạm Y tế xã thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của 

người lao động; thực hiện nghiêm việc cách ly, quản lý người lao động trở về từ 
vùng dịch.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội đối với người có công, đối tượng 
bảo trợ xã hội và các lao động mất việc làm trên địa bàn.

9. Công chứcTài chính – Ngân sách
- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã bảo đảm đủ kinh ph, mua sắm cơ sở vật chất, 

thiết bị y tế … phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định.
- Chủ động phối hợp với Trạm Y tế và các ban ngành, đoàn thể tăng cường 

công tác tuyên truyền về bệnh Covid-19 và phòng chống dịch; thông tin kịp thời, 
chính xác về tình hình dịch bệnh; những kiến thức phòng, chống dịch bệnh để mọi 
người dân đều biết và có ý thức tự giác phòng tránh cho bản thân, gia đình và cộng 
đồng.

- Thường xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh, công tác chỉ đạo, triển khai 
các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

10. Các thôn
- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đáp ứng với các cấp độ của dịch 

bệnh Covid-19 tại thôn mình.
- Củng cố, kiện toàn tiểu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 khu dân cư, 

chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Đảng Ủy, 
Ủy ban nhân dân xã trên tinh thần 4 tại chỗ.

- Tuyên truyền vận động người dân trong thôn thực hiện tốt các quy định trong 
phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, 
chống dịch bệnh để người dân được biết, không hoang mang, không chủ quan và chủ 
động phối hợp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Rà soát, thống kê và quản lý tốt người đến và đi về từ vùng dịch;
- Quản lý chặt chẽ những người thuộc F2 cách ly tại nhà, F1 hết cách ly tập 

trung về cách ly tại địa phương.
- Phối hợp với Công an xã quản lý và yêu cầu những người đến cư trú thực hiện 

nghiêm việc cách ly tại nhà.
- Đối với việc tang : Các thôn phối hợp với UBND xã, các hộ gia đình có hoạt 

động tang lễ, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế trong tổ 
chức lễ tang như thực hiện khâm liệm, hạn chế số người đến viếng, giữ khoảng cách 
theo quy định, thực hiện khử khuẩn, sát khuẩn tay nhanh.
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- Đối với tổ covid cộng đồng: Tiếp tục duy trì hoạt động, phát hiện sớm những 
người có biểu hiện ho, sốt tại cơ sở. Giám sát việc thực hiện cách ly đối với những 
trường hợp F1 đã hết thời gian cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà thuộc những hộ 
mình quản lý; nắm bắt những trường hợp đi đến và về từ vùng dịch để yêu cầu thực 
hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, thực hiện tuyên truyền 
các biện pháp phòng chống dịch cho nhân dân trên địa bàn. 

- Chỉ đạo, triển khai quyết liệt đến các ban ngành đoàn thể các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của xã, hướng dẫn của ngành Y tế; sẵn 
sàng ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh.

- Trưởng thôn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn mình quản lý.

11. UB MTTQ Xã và Đoàn thể chính trị, xã hội 
Chủ động phối hợp với chính quyền và ngành Y tế cùng cấp thực hiện tuyên 

truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác 
phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc 
bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù 
hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh cũng như quá trình triển khai công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trên thực tế.

Căn cứ nội dung kế hoạch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã yêu cầu các 
thành viên BCĐ, các bộ phận chuyên môn, Ban, đoàn thể và chính quyền các thôn 
nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy; (để báo cáo)
- BCĐ phòng, chống dịch thành phố;
- BCĐ phòng, chống dịch xã;
- Lưu: BCĐ, VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Thoảng
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