
 

 

      Kính gửi: 

 

 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- UBND, BCĐ các xã, thị trấn. 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 10470/CV-BCĐ ngày 25/11/2021 của ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc đảm bảo sẵn sàng công tác 

điều trị người bệnh COVID-19” (được sao gửi kèm theo). Để đảm bảo sẵn sàng 

tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu các đơn vị 

triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) phối 

hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện chịu trách nhiệm đảm bảo đầy 

đủ nhân lưc, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, hóa 

chất… để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân tại Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 cấp 

huyện. 

- Về nhân lực: Đảm bảo nhân lực theo Văn bản số 4299/SYT-NVYD ngày 

15/11/2021 của Sở Y tế. Sử dụng, huy động tiết kiệm nguồn nhân lực, phù hợp với 

số lượng bệnh nhân thực tế tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 cấp huyện. 

- Về cơ sở vật chất: Đảm bảo đầy đủ các khu: Điều hành- hành chính, điều trị, 

kỹ tuật hậu cần, lưu giữ bảo quản tử thi,… và bố trí các khu theo đúng nguyên tắc 

tại Quyết định số 2188/QĐ- UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh. Sẵn sàng vật 

tư, trang thiết bị y tế, thuốc,.. tại các phòng cấp cứu trong cơ sở điều trị Covid-19 để 

kịp thời xử trí cấp cứu và chuyển tuyến người bệnh khi cần thiết. 

Lưu ý: Đảm bảo đầy đủ, chăn màn, nước nóng, …để phục vụ bệnh nhân trong 

quá trình điều trị. 

- Hoàn thiện nội quy, quy chế tại các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. 

- Tổ chức, thực hiện quản lý chất thải trong các cơ sở điều trị bệnh nhân 

Covid-19 theo đúng quy định. 

- Sẵn sàng phương án xử lý các sự cố bất thường có thể xảy ra tại các Cơ sở 

điều trị bệnh nhân Covid-19. 
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- Sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 được chuyển đến từ các đơn vị khác 

trong toàn tỉnh (nếu có); 

- Đảm bảo hoàn thành Cơ sở điều trị người bệnh COVID-19 cấp huyện với 

quy mô 170 giường bệnh trước ngày 26/11/2021; 
2. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

Sẵn sàng phương án nhân lực tham gia hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự tại các 

Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 và Cơ sở cách ly y tế tập trung. 

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế; Trưởng Công an huyện; Chỉ huy trưởng 

Ban chỉ Chỉ huy Quân sự huyện, các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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