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KẾ HOẠCH

Ứng phó của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Thực hiện Chỉ số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính
phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona (nCoV) gây ra; Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona gây ra;

Thực hiện công văn số 335/LĐTBXH-VP ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp  cấp  do  chủng  mới  của  vi  rút  Corona  (nCoV)  gây  ra;  Công  điện  số  01/CĐ-
LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Corona gây ra;

Công  văn  số  6960-CV/TU  ngày  31/01/2020  của  Tỉnh  ủy;  Công  văn  số
643/UBND-VP ngày 24/01/2020 của  UBND tỉnh  Bà  Rịa  –  Vũng Tàu về  phòng,
chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch ứng phó với bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) như sau:

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Trên thế giới:

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tình hình dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên thế giới
tính đến ngày 10/02/2020 như sau:



- Tổng số trường hợp mắc:  40.134 người,  trong đó tại lục địa Trung Quốc:
39.752 người. 

- Tổng số trường hợp tử vong: 904 người, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 902
người.

- Số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc: 27 người.

- Việt Nam ghi nhận 14 trường hợp dương tính với virus corona

Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc xin
phòng ngừa, thuốc điều trị đặc hiệu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 30/01/2020
đã công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do chủng vi rút Corona mới.

2. Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đến nay tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa ghi nhận trường hợp người dân bị nhiễm
vi rút nCoV.

Mặc dù hiện tại chưa ghi nhận trường hợp người dân của tỉnh nhiễm nCoV,
nhưng khả năng dịch bệnh tiếp tục xâm nhập vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và lây lan
trong cộng đồng vẫn cao.

Những tình huống cần chuẩn bị để ứng phó hiện nay tại tỉnh  Bà Rịa – Vũng
Tàu là tình huống xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh và tình
huống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp
tục duy trì các biện pháp nhằm phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng
mới của vi rút Corona đến địa bàn tỉnh từ vùng có dịch.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị vào việc phòng, chống bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona. Thông tin kịp thời, chính xác đề
nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân tự dự phòng. Dự phòng cho
bản thân, gia đình và cộng đồng. Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng
mới của vi rút Corona, xử lý kịp thời không để xảy ra dịch, trong trường hợp có xảy
ra dịch thì hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

2. Mục tiêu cụ thể: dự trù các tình huống có thể xảy ra để có biện pháp ứng
phó kịp thời:

2.1. Tình huống “1”:  Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào cơ quan,
các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở giáo dục nghề nghiệp… (gọi
tắt là các đơn vị trực thuộc Sở).
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- Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây
lan trong đơn vị.

- Huy động sự tham gia tích cực và chủ động của toàn xã hội, nhất là vai trò của
cá nhân và gia đình, trên cơ sở biết đủ, hiểu đúng, thực hành tốt các biện pháp dự
phòng phổ quát và chủ động, các biện pháp xử trí khi bị nhiễm bệnh.

2.2. Tình huống 2: Dịch bệnh lây lan trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp
nhất việc lan rộng trong cơ quan Sở, hạn chế tử vong.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG, GIẢI PHÁP

1. Tình huống “1”: Tiếp tục xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào
vào cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra:

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống dịch
bệnh, giám sát, phát hiện sớm, xử lý ổ dịch tại đơn vị. Tăng cường hoạt động của bộ
phận thường trực phòng chống dịch của đơn vị,  thống nhất  các biện pháp phòng
chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và
mới nổi của Bộ Y tế.

- Triển khai truyền thông và theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình
hàng ngày, tham mưu kịp thời Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Sở để chỉ đạo triển
khai các hoạt động phòng, chống dịch nCoV tại cơ quan, đơn vị.

b) Thông tin, giáo dục truyền thông thay đổi hành vi

- Tăng cường công tác truyền thông giúp cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động và học viên có đủ thông tin cần thiết, có kiến thức đúng về cách phòng ngừa
lây nhiễm để bảo vệ cho bản thân, cho gia đình và góp phần phòng chống dịch cho
cộng đồng và xã hội; 

+ Cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm hiện
nay và trong tương lai… giúp cán bộ công chức, viên chức người lao động và học
viên không hoang mang, không sợ hãi và cũng không mất cảnh giác, bình tĩnh, vững
vàng đối phó với đại dịch.

+ Cung cấp kiến thức và kỹ năng hiểu đúng, thực hành tốt việc tự phòng ngừa
và bảo vệ cho bản thân, gia đình và cơ quan, đơn vị: Rèn luyện thân thể, bảo vệ sức
khỏe để nâng cao sức đề kháng của cơ thể; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân; Thực hiện
tốt việc thông thoáng và vệ sinh khử khuẩn thường xuyên môi trường sinh hoạt nhất
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là môi trường sinh hoạt tập thể; các kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong quá trình giao
tiếp xã hội, không hoang mang, lo sợ dẫn đến thực hiện những hành động không cần
thiết; Ý thức trách nhiệm đối với gia đình, cơ quan, đơn vị và xã hội, tự giác thông
báo khi biết mình có biểu hiện mắc bệnh, tự giác thực hiện biện pháp dự phòng lây
nhiễm cho cơ quan, đơn vị. 

+ Cung cấp đủ kiến thức và thông tin cần thiết về phát hiện, chẩn đoán và điều
trị bệnh cúm để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên an tâm, chủ
động đến ngay cơ sở y tế khi cần thiết, tham gia cùng với y tế thực hiện các chỉ định
điều trị, các biện pháp cách ly ngăn chặn sự lây nhiễm cho người khác. Không kỳ thị
và phân biệt đối xử với người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh và gia đình, cơ
quan, đồng nghiệp của họ.

- Hình thức truyền thông: sử dụng mọi phương thức truyền thông để nhanh
chóng đưa được thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
kể cả trong học viên.

- Công tác dự phòng chủ động đối với tập thể (cơ quan, đơn vị, phòng ở học
viên),  cần thực hiện:Vệ sinh,  lau chùi khử khuẩn thường xuyên môi trường sống
chung của tập thể (ít nhất 1 lần/tuần); Tạo thông thoáng, tận dụng ánh nắng mặt trời
để thanh khiết môi trường sống chung tập thể; Phát hiện sớm, cách ly đúng và chữa trị
tốt các trường hợp có biểu hiện lâm sàng bệnh cúm.

c) Cách ly kiểm dịch đối với người tiếp xúc với ca bệnh

- Đảm bảo tuyệt đối kiểm soát sự lây lan của dịch với các cấp độ cách ly kiểm
dịch:

+ Cách ly tại nơi cư trú cho người gián tiếp với ca bệnh, ít nguy cơ nhiễm bệnh:
Người tiếp xúc được tự do đi lại nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây
nhiễm cho người khác như đeo khẩu trang, hạn chế đến các chỗ đông người và phải
báo cáo ngay với cán bộ y tế khi có dấu hiệu mắc bệnh như sốt, ho…

+ Cách ly tại nơi cư trú, áp dụng cho người có nhiều nguy cơ mắc bệnh: Tiếp
xúc trực tiếp với ca bệnh (chăm sóc trực tiếp cho người bệnh, sinh hoạt gần gũi với
người bệnh như vợ chồng, ngồi gần nhau trong phòng làm việc, …), người trở về từ
vùng dịch. Người bị cách ly hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người khác trong vòng 14
ngày kể từ ngày phát hiện ca bệnh hoặc từ ngày rời khỏi vùng dịch và phải thực hiện
biện pháp phòng lây nhiễm cho người khác, phải đo thân nhiệt mỗi ngày và báo ngay
cho cán bộ y tế khi có dấu hiệu mắc bệnh.

+  Cách ly tại cộng đồng áp dụng cho người cách ly có nguy cơ nhiễm bệnh
nhưng không tuân thủ các quy định, cho tập thể người trở về từ vùng dịch:  Khu vực
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cách ly phải thông thoáng đủ điều kiện sinh hoạt. Người bị cách ly phải đeo khẩu
trang khi tiếp xúc với người khác; cán bộ y tế khám và giám sát dấu hiệu bệnh mỗi
ngày…

d) Công tác giám sát phát hiện ca bệnh:

- Tại cơ quan, đơn vị trực thuộc: 

+ Hướng dẫn và yêu cầu từng người (cán bộ công chức, viên chức, người lao
động, học viên…) tự giám sát sức khỏe và khi có biểu hiện lâm sàng của bệnh phải
báo ngay cho người có trách nhiệm.

+ Người có trách nhiệm và những thành viên khác của tập thể phải lưu ý quan
sát để phát hiện những người có biểu hiện lâm sàng của bệnh.

+ Thực hiện cách ly ngay người có biểu hiện lâm sàng của bệnh để chẩn đoán,
chữa trị thích hợp và điều tra dịch tễ. 

+  Khi phát hiện bệnh (hoặc nghi ngờ), báo cáo ngay cho Trung tâm y tế nơi
đơn vị trú đóng và thực hiện ngay các biện pháp cách ly ngăn chặc sự lây lan, không
để bùng phát thành ổ dịch và lây lan trong cơ quan, đơn vị. 

e) Công tác hậu cần

- Dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống
dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

- Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, kịp thời triển khai các biện pháp
phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát diện rộng.

f) Công tác phối hợp

- Các phòng, đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Các đơn vị chủ
động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, đặc biệt có kế hoạch duy trì các hoạt
động thiết yếu trong trường hợp dịch bùng phát rộng.

2. Tình huống “2”: Dịch bệnh lây lan rộng trong cơ quan, đơn vị  trực
thuộc Sở

a) Công tác truyền thông 

- Hàng ngày cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng
chống dịch trên Cổng thông tin điện tử của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng,
mạng xã hội.
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- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh;
hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động và  học viên tại  vùng ổ dịch về các  biện  pháp phòng chống dịch bệnh.
Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt
độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn,
điều trị kịp thời. Tuân thủ đúng các quy định về cách ly kiểm dịch, cách ly điều trị
theo nguyên tắc tại chỗ. 

- Liên tục theo dõi và quản lý tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử
lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong
cơ quan.

b) Công tác giám sát, dự phòng

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch phát sinh. Thực
hiện giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.

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

- Tiếp tục triển khai giám sát kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ
dịch, khoanh vùng, xử lý sớm ổ dịch.

c) Công tác điều trị

- Thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly theo các cấp độ (như phần tình
huống 1), kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại cơ quan; Thực
hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, chăm
sóc, điều trị bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Khi phát hiện bệnh báo cáo ngay cho Trung tâm y tế nơi đơn vị trú đóng và
thực hiện ngay các biện pháp cách ly ngăn chặn sự lây lan, không để bùng phát thành
ổ dịch và lây lan trong cơ quan. 

 d) Công tác hậu cần

- Phân bổ kinh phí kịp thời để chống dịch, tiếp tục bố trí ngân sách đáp ứng cho
công tác phòng, chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài. 

-  Kịp thời liên hệ với cơ quan chức năng cung cấp thuốc,  hóa chất,  vật  tư
chuyên dụng, trang bị bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch tại cơ quan. 

e) Công tác phối hợp
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 - Các phòng cơ quan Sở phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc triển khai các
biện pháp phòng chống dịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Chủ động
xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, đặc biệt có kế hoạch duy trì các hoạt động
thiết yếu trong trường hợp dịch bùng phát rộng.

- Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc vận động công
chức, viên chức, người lao động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các đơn vị.

III. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO

1. Ông Huỳnh Văn Danh – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở: Trưởng ban;

2. Ông Trần Quốc Khánh – Phó Giám đốc: Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Duy Hồng - Phó Giám đốc: Phó Trưởng ban;

4. Ông Mai Văn Thu – Chánh Văn phòng: Phó Trưởng ban Thường trực;

5. Ông Huỳnh Việt Triều - Trưởng phòng QL Giáo dục nghề nghiệp: Thành
viên

6. Ông Nguyễn Phi Hùng – trưởng phòng Lao động – Việc Làm - Tiền Lương:
Thành viên.

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - phòng chống tệ nạn xã hội: Thành viên;

8. Bà Trịnh Thị Cánh – Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội: Thành viên;

9. Ông Vũ Nhật Hà – Trưởng phòng Người có công: Thành viên;

10. Ông Nguyễn Văn Điểu – Trưởng Phòng Thanh tra: Thành viên;

11. Ông Trương Tấn Vũ – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính: Thành viên;

12. Bà Lê Thị Diệu – Chuyên viên Văn phòng Sở: Thành viên;

13. Ông Phạm Minh Ân    – GĐ TTTV&CNMT: Thành viên;

14. Ông Phạm Quang Việt – GĐ TT DVVL: Thành viên;

15. Ông Trần Thanh Hồng  - GĐ TTXH: Thành viên;

16. Bà Chu Thị Thư – GĐ TTTE Vũng Tàu: Thành viên;

17. Bà Nguyễn Thị Liên - GĐ TTCTXH: Thành viên;

18. Ông Nguyễn Văn Phiệt - GĐ TTNDNGNĐ: Thành viên;

19. Ông Hồ Đăng Bôn – GĐ TTĐDNCC tỉnh: Thành viên;
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Để theo dõi báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona  (nCoV), thành lập bộ phận thường trực
gồm: 

1. Ông Mai Văn Thu – Chánh Văn phòng: Trưởng bộ phận thường trực;

2. Ông Nguyễn Phi Hùng – Trưởng phòng LĐ-VL-TL: Phó Trưởng bộ phận
thường trực;

3. Ông Huỳnh Việt Triều - Trưởng phòng QLGDNN: Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng phòng PCTNXH: Thành viên;

5. Bà Trịnh Thị Cánh – Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội: Thành viên;

6. Bà Lê Thị Diệu – Chuyên viên Văn phòng Sở: Thành viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc quán triệt đến toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức người lao động trong ngành thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo
của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ để ngăn chặn dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV, dừng tổ chức các hoạt
động, sự kiện đông người liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành, không
tổ chức các hội thảo, hội nghị, phiên giao dịch việc làm,…trường hợp cần thiết báo
cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

2. Giao phòng Lao động - Việc làm  - Tiền lương:

- Tạm dừng cấp phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có
dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch nCoV ( đặc biệt là lao động nước ngoài
là người Trung Quốc).

- Chủ trì phối hợp với huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan rà soát,
thống kê, cập nhật hàng ngày các số liệu, thông tin y tế liên quan tới lao động nước
ngoài đến từ các vùng có dịch, nhất là lao động Trung Quốc (tổng số lao động nước
ngoài, số về quê ăn Tết, số đi qua vùng có dịch, số đã quay trở lại Việt Nam,…) để
kịp thời tham mưu Giám đốc Sở báo cáo Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp xử
lý khi có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh nCoV. 

Trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại thì đề nghị doanh nghiệp báo cáo danh
sách lao động của doanh nghiệp vừa trở về Việt Nam từ Trung Quốc cùng với những
thông tin cần thiết  theo yêu cầu, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm
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việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi kiểm tra sức khỏe trong
vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.

- Rà soát, nắm rõ số lượng người lao động Việt Nam làm việc tại các nước đã
có trường hợp nhiễm dịch bệnh nCoV; khuyến cáo các doanh nghiệp tạm thời lùi thời
gian xuất cảnh đối với lao động Việt Nam sang làm việc tại các nước có các trường
hợp nhiễm dịch bệnh nCoV; trong trường hợp cần thiết xuất cảnh, người lao động cần
được quán triệt để chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nCoV, tuân thủ
nghiêm ngặt các yêu cầu về y tế của cơ quan chức năng Việt Nam và nước tiếp nhận
lao động. 

3. Giao phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp:

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp cơ quan y tế địa phương thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh
khử trùng phòng học, nơi học để phòng chống dịch nCoV. Trong trường hợp cần
thiết, lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xem xét, quyết định cho học sinh, sinh
viên nghỉ học để tập trung phòng, chống dịch bệnh nCoV.

4. Giao Phòng Bảo trợ Xã hội, Phòng phòng chống tệ nạn xã hội chủ trì phối
hợp với các bộ phận chuyên môn và Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch kiểm tra giám
sát việc phòng chống dịch viêm phổi cấp do nCoV tại các Trung tâm;

5. Giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, phương tiện, nhân
lực, kinh phí… để phòng ngừa và sẵn sàng xử lý khi có dịch xảy ra tại cơ quan đơn vị;

- Tổ chức giám sát chặt chẽ các triệu chứng ho, khó thở, sốt >380C, phát hiện
sớm các trường hợp lây nhiễm bệnh, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp
xúc nghi ngờ nhiễm bệnh và báo ngay tuyến y tế cơ sở gần nhất.

- Tăng cường thực hiện vệ sinh môi trường, bếp ăn, phòng ở của các khu, trại
phục vụ chăm sóc, quản lý đối tượng, tăng cường kiểm soát khách thăm, thân nhân
học viên thăm nuôi và hướng dẫn phòng chống dịch nCoV ngay từ đầu tiếp xúc với
học viên; khi có dịch bệnh, chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng địa
phương để được hỗ trợ phòng chống dịch;

- Tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời bằng nhiều hình thức về tình hình
phòng chống dịch bệnh đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học
viên, trại viên để hiểu rõ và không chủ quan cũng như không hoang mang, lo lắng quá
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mức, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch nCoV theo đúng chỉ đạo và
khuyến cáo của ngành Y tế. 

- Bố trí 01 phòng cách ly khi tiếp nhận đối tượng mới vào đơn vị và 01 phòng
cách ly đối với những trường hợp đối tượng có dấu hiệu viêm phổi, ho, sốt…

- Thành lập Bộ phận thường trực phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại đơn vị và báo cáo tình hình thực hiện
phòng chống dịch tại đơn vị về Sở (Bộ phận Thường trực của Sở) để tổng hợp báo
cáo Giám đốc Sở. 

7. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính: chuẩn bị kinh phí, bố trí kinh phí cho các
đơn vị trang bị vật tư y tế, thuốc sát khuẩn để phòng, tránh dịch nCoV. 

8. Văn phòng Sở thường trực phối hợp với ngành Y tế để hỗ trợ các đơn vị
thuộc Sở trong công tác phòng chống dịch; Theo dõi tổng hợp, tham mưu Giám đốc
Sở báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc
triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó  với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona (nCoV)./.
 

Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Bộ LĐTBXH;
- Sở Y tế (để phối hợp); 
- Thường trực Đảng ủy Sở;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Công đoàn Sở, Đoàn thanh niên Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Cơ sở giao dục nghề nghiệp;
- Lưu VT.VPS.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Danh
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