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) gIy ra tai Tôa nhi Triing thm Hành chInh flnh BInh Du'o'ng. 

   

1-hen nay, djch bnh Corona (nCoV) dang diën biên rat phirc tp ti 27 quôc 
gia và yang lãnh th. TInh dn sang ngày 02/02/2020, dã có 305 ngu'ài cht, ho'n 
14.500 ngu'i nhini và trên 43.000 ngu'ai dang duçc theo döi. Tai ViCt Narn dã có 
07 nguài mac, trong do có 04 ngu'Oi ViCt Narn. 

TInh den thO'i diOrn hin nay, BInh Duang chua ghi nhn tru'ng hGp nào 

rnc bnh. Tuy nhiên, BInb Duo'ng là tinh có lu'cmg nguO'i Trung Quc dang sinh 

sng và lam vic ti các khu cong nghip rt ion. Sau kSr  nghi T& Nguyen dan 
nhQ'ng ngu'èi nay sC quay tró li BInh Duong lam vic và nguy co' bnh xarn nhp 
vào Binh Du'o'ng là rat cao. 

Can cii' IK hoach s 373/KT-J-UBNi) ngày 3 1/01/2020 cüa Uy ban nhân dan 
tinh v vic dáp a'ng vi bnh viCrn duOng ho hp cp do chüng vi rñt Corona rnii 
trên da bàn tinh BInh Ducing; 

Thc hin chi dao  cüa Tinh üy, UBND tinh ye vic thrc hin các bin pháp 
phOng, chng dich bnh viOrn du'O'ng ho hp cp do chOng rnói cOa vi rit Corona 
gay ra, Van phOng UBND tinh xây dung Ke hoach  phOng, chng dich bênh viCrn 
du'Ong hO hp cp do chOng rnói cüa vi rut Corona gay ra ti TOa nba Trung tam 
Hành chjnh tinh, cu th nhu' sau: 

I. Dic diem tInh hlnh tai Tôa nhà TTIIC tinh 

TOa nhà Trung tarn Hành cbInh (TTHC) tinh BInh Duong là noi lam vic 
cüa 65 co quan cOa kEOi Dáng, chInh quyCn, doàn the và rnt sO don vj su' nghiCp 
cOa tinh vOi khoáng 2.000 ngu'O'i dCn lam vic mOi ngày, ngoài ra tai khu vuc môt 
cO'a (sánh tang I cOa TOa nba) thLrO'ng xuyOn cO ngu'è'i dan, doanh nghip dOn liOn 
h cOng tác Va giái quyOt các thu tiic bành chInh, vi vy nguy Co lay nhiOni dich 
bCnh là rat cao. 

II. Muc dIch, yêu cu 

DC chi dng phông, chng nguy co xârn nhiêm vâ lay Ian vi rOt Corona 
(nCoV) dOi vo'j can bô, cOng chOc, viOn ChOC, nguO'i lao dng lam vic tti TOa nhà 
vâ nguO'i dan, doanh nghiCp dn liOn h cOng tác tai  TOa nhà. DOng thai dOrn háo 
các diCu ldCn can thiOt khác dO xii i' tOt khi phat hin các truang hçp nghi 
bnh/mc bnh ti TOa nba theo phu'ong châm 04 ti ch (du phOng, each ly, diCu 
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tn tai ch; co so,  vat chat, trang thit bj, thuOc men, dung ci phOng ho theo yOu cu 
tai ch; kinh phI ti chO; nhãn lic tçd ch). 

III. Ni'ii dung kê hoch 

A. Tru'ô'ng h'p chu'a phát hin ngu'ô'i nghi nhiCm bnh 

1. Di vó'i các cif quan, do'n vi iim viêc tai T'ôa nhà: 

- TO chOc tuyOn truyOn cho can bô, cOng chi'c, nguO'i lao dông, ngu'O'i dan 
dOn TOa nhà liOn h cong tác vO tlnh hInh djch bnh nCoV và các bin pháp phOng, 
chng theo khuyOn cáo cOa Bô Y tO cI[nh kern). DOi vol can bô, cOng ch'c, nguO'i 
lao dng lam vic trong TOa nhà phái tr giác mang khu trang y t theo quy djnh 
d phOng bnh. KhuyOn cáo can bô, cOng chñ'c, nguO'i lao dng han ch den các 
khu vrc có tp trung dOng ngu'O'i. 

- Các cOng chác, viOn chO'c, ngu'i lao dng tui b phn tiOp dan, 1 cü'a can 
phái dco khâu trang, clOng thai tuyOn truyOn, khuyOn cáo cho can bô, ngui dan dOn 
liOn h cOng tác deo khãu trang. KhuyOn cáo cOng chü'c, ngu'O'i lao dông, ngtthi dan 
thu'O'ng xuyOn rü'a tay bang xà phông dC phông bnh lay nhiOm. 

- Quán l ch.t chO so can b, cOng chà'c, viOn chiii'c, ngu'Oi lao dông trong 
do'n vj có cOng tác/du 1ch dOn yang có djch (dc bit là Trung Quc) trong tliO'i 
gian gn day. Các tru'O'ng hcip nay can du'Q'c theo dOi, giám sat hang ngày vâ báo 
cáo cho cac co quan y te dC du'çc tu' van các bin pháp can thiCt. NOu phát hiên các 
tru'ô'ng hp'p nghi ngO' (sOt, ho, có di/dOn tü' yang Co djch), báo ngay cho Phông Y t 
cOa TOa nhà (Tang 2, Tháp 13) dC du'9'c kiCni tra, xü' l thco quy dinh cüa ngành Y 
t. 

- Khi tiêp, lam vic vói khách là nguOi nu'ó'c ngoài, dãc bit là ngu'i Trung 
QuOc, ngu'O'i có yCu 18 nguy co (co di/dCn yang djch., có tip x1c gn vó'i nguO'i 
mac bnh) phái tiCp ti phông lam vic khu vi'c mt cü'a (tang I cüa TOa nhà), khi 
ti8p xüc phái sü' ding khâu trang và lam vic 0' mOl tru'O'ng thOng thoáng (han ch 
phOng lanh). Lãnh dao,  can h cOng ch0'c các co' quan, don vi lam viêc tnong TOa 
nhà tuyt dOi khOng báo lãnh len các tang cüa TOa nhà, khOng tip, lam viêc vOl 
khách là ngu'i nu'O'c ngoài, ngu'O'i có yêu to nguy Co lay nhi&T1 nCoV ti co quan, 
don vi. 

- Can bô, cOng chO'c, ngu'O'i lao dng cOa don vj nang cao ' thrc trách nhiêm 
phông bnh chung, do là: Khai báo lch sO' di lçti vOng cO dch trong thai gian gn 
nhât. NCu cO dâu hiu nghi ngO': sOt, ho, sO niài... can báo ngay cho PhOng Y tC Toà 
nha dO du'o'c tu' van, xOt nghim hoc ctiL1 tn thco quy dnh cOa ngành Y t. 

- Lãnh dao các co quan, don vi xcm XCI, can nhc dO hn ch vic tniu tap, 
tO chrc các cuc h9p, hôi ngh có tp trung dOng ngu'O'i trong TOa nhà. 

2. Di vol Ban Quãn I Tôa nhà: 



- Tang cuông cong tác kiCrn tra, kiêrn soát, tuyên truyên hu'ó'ng dan ngu'ài 
dan, doanh nghip den lien h cOng tác tai  TOa nhà Trung tarn Hành chInh tinh phãi 
thijc hin viôc mang khâu trang khi vào TOa nhà. 

- PhOi hçp vó'i Trung tarn Llành chInh cOng tinh b ti-I phông lam vic ti khu 
vrc rnt cüa sánh thng I cüa hai tháp dC lãnh do tinh, Iãnh dao các So, ban, ngành 
tip ldiách (dc bit là khách ngu'i nu'ó'c ngoài) khi có nhu cu lien h cOng tác Va 
b trI phông d cách ly, sr dung khi phát hin các trung hgp nghi bnh/rnc bnh 
ti tang 1 Tôa nhà, dong thai thông báo cho PhOng Y t cña TOa nhà d duc kirn 
tra, xü' 12 thco quy djnh cOa ngành Y t. 

Chi dao b phn l tan TOa nhà không giài quyOt cho các tru'ng hcip khách 
là ngu'O'i nu'Oc ngoài, ngu'O'i có yOu tO nguy co duçc IOn các tang cia TOa nhà, 
truOiig hp'p dc bic thI phái báo cáo xin ' kiOn lành do J3an và lãnh do Van 
phOng UT3ND tinh. 

3. Dôi v&i Trung tm Hnh chinh cong tinli: 

- Tang cuO'ng tuyCn truyOn, quán triêt dOn toàn the can b cOng chO'c, viOn 
chrc lam vic tai  b phn rnt cO'a phái mang khâu trang khi lam vic. 

- Phi hçp vó'i Ban Quán 1 TOa nhà sap xOp, bO trI phOng tiOp khách, phông 
each ly ti khu vrc rnt cü'a sãnh tang I cOa hai tháp. 

- TuyCn truyn, khuyn cáo và hu'óng dn các cá nhân, tO chirc den liOn he 
cOng tác deo khâu trang ytC khi tip, lam vic ti bô phân môt cira. 

- Thông tin kjp thO'i dOn phOng Y t cüa Toà nhà nu phát hin các truO'ng 
hcp có dâu hiu nghi bnh/rnc bnh. 

4. flôi vó Phông Y tê ella Tôa nh: 

Chiu trách nhirn darn báo các diCu 1dn v trang thiOt bj y tê và nhân viOn y, 
hác si klp  thôi phOi hçp xü' I k.hi có yOu cãu dlla lãnh do Trung tarn Hành chInh 
cOng, Ban Quán l2 TOa nhà và các don vj trong Tôa nhà. 

5. BOi vol Nh khách 1JBND tinh: 

Chu trách nhini darn háo an toàn v sinh thçrc phrn trong khau cung cp 
suàt an trua cho can b cOng chic ti TOa nhà và thic phàrn phic vii cho các hôi 
nghj tai  TOa nhà. 

B. Xll' I trong trtrô'ng h9'p xuIt hin ca nghi bnh/mac bênh tai Tôa 
n Ii : 

- Các co quan, don vi, cá nhân liOn quan khi phát hin nguOi nghi nhirn 
bnh thI kp thOi thông báo dOn lãnh do Trung tarn Hành chInh cOng, Ban Quàn I 
TOa nhà d t1c hin each ly y tO dOi vol ca nghi bnh/mãc bnh (ti phOng each ly 
tng 1 TOa nba), dng thOi thông báo ngay cho PhOng Y tO dlla TOa nhà hoc Trung 
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tàni Kiêrn soát bnh tt tinh (DT: 0918 645450 ông Nguyn Thành Danh, GD 
Trung tarn hoc 0903 732232 ông Trãn Van Chung, PGD Trung tarn) dé duc tu 

vn, ly rnu xét nghirn hoäc chuyên dn cci so' diêu trj ldii cn thit. 

- Dôi vi trung hccp nhirn bnh là can bô, nhân viên, ngui lao dng dang 

lam vic trong TOa nhà: Thrc hin each ly y t nhu trn, dông thai thông báo cho 

Trung tarn Kiêrn soát hnh tt tinh dé xü' 1 rnOi tru'Ong; tu' van, ly rnu xét nghiërn 

các tru'ang hçp có ticp xüc gân vOi ngud'i nhirn bnh. 

- Tat cá can bô, nhãn viên, ngu'O'i lao dng dang lam viêc trong TOa nba, dc 

bit là nhQ'ng nguñ có tiêp xüc gân vói nguO'i bnh can tuân thu nghiêrn ngät các 

khuyên cáo cOa B Y tê, dc bit là xO 1 các khâu trang dã qua sü dung. 

IV. To ch'c thu'c hiCu 

1. D ngh các co quan, don v trong TOa nhà can Cu' chuc nàng, nhiérn vi 
dup'c giao Va K hoch so 373/K1f-UBNJ) ngày 31/01/2020 và Cong van s 
401/UBND-VX ngày 03/02/2020 cüa UBND tinh dê iãnh do, chi dao can bô, 
cong chiii'c, ngui lao dng thrc hin dung các quy djnh ye phOng, chOng dich bênh 
viêrn du'O'ng ho hap cap do vi rOt Conora gay ra nhäm darn báo duy tn boat dông 
thu'Ong xuyên cua do'n vj và báo v SO'C khOe cho bàn than và cçng dOng. 

2. YCu cau các phOng, b phn và can b, cOng chOc, viCn chO'c true thuôc 
Van phOng UBND tinh can Cu' chLI'C näng, nhim vçi duoc giao và Kê hoach nay d 
phân Cong thirc hin tOt các quy dinh, khuyên cáo ye phông, chông dich bcnh viCrn 
du'O'ng hO hap cap do vi rOt Conora gay ra dC háo v sirc khOe cho ban than và cong 
dOng. 

3. Trong qua trInh thrc hin, nêu cO phát sinh nhü'ng khó Id-ian, vu'ó'ng rnc 
hay tInh huOng phO'c tap, chu dng phôi hp'p vó'i các CG quan Co lien quan de báo 
cáo kip thi cho lành dao  Van phOng UJ3ND tinh, báo cáo Thuà'ng truc UBND 
tinh cho kiCn chi dao de thu'c hiën. 

TrCn day là JK hoach phOng, chOng djch bnh viCrn dung hO hp cap do vi 

rut Conora (nCoV) gay ra ti TOa nba Trung tai J-lành chmnh ti'nh Binh Du'ong. D 

nghj các do'n vj, t chOc, cá nhân nghiCrn tue thi'c hin dê darn báo an toàn trong 

vic phdng, chOng lay nhirn vi rOt Corona nit each hiu quà./. 

No'i n/ian: 

- TTTU, TTI-IDND; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- UBMTTQVN vâ cc doân thê 
- Các SO, ban ngãnh 
- BQLTN, TTIICC, N.khch, PYT 

LDVP, TI-I; 
- TT KSBT tinh, BVDK tinh; 
- LuLl: Vi. 
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CAC K11LJYJN CÁO CUA BOY IE yE PHONG IRANH 
j : DL 

LAN1LIEMVIRJ5TnCoV 

D/ 

I Dôi i'oi iIing nguoi c/en Ti ung Quôc 

- Nu không thit hoc cong vic dt xut, không nên dn Trung 
Quc trong khoãng thô'i gian nay. 

- Tnrô'ng hop bt buôc, phái han ch ra khOf nhà, thuông xuyên áp dung 

nghiêm toe các bin pháp phOng bnh. 

- Nêu có du hiéu sot, ho, khó thd phái deo khâu trang, thông báo ngay dn 

co so y t gn nht d duoc tu van, khárn, diu tn kip thi. 

- Khi dOn Can gpi din truoc d thông tin v các tniu chOng và ljch trInh dã 

di chuyn trong thOi gian gn nht dt cO biên pháp h trg. 

2. Di vol nhi7'ng ngu'Oi th' Trung Quôc trO' vê. 
- Cn cách ly tai nha va thea dOi sOc 1<.hOe trong vông 14 ngày. Cn khai báo 

vi co quan s ti noi gn nht dO dupe h try. 

- Nu CO dAu hiêu sat, ho, k.hó thO phái deo khâu trang baa v, thông báo 

ngay dn co sO' y t gn nht d tu' van, khárn, diu tr kjp thO'i. 

- Khi dOn cn gpi din tru'c d thông tinv các triêu chung và Ich trInh dä 

di chuyn trong thai gian gn nht d Co biên pháp h trçy. 
* Dia chi lien he: Trung tarn KiOrn soát bënh tit tinh l3Inh Du'o'ng, s 209 

du'O'ng Yersin, phu'mg PhO Cuà'ng, thành phO I'hO J)âu Met, tinh BInh Dung. 

3. Di vOl cong Vng. 
f Tránh di du 1ch nu dang cO st, ho hoc khó th. Dn ngay CG s y t khi 

có triu ching nghi ngO'. Can thông báo ljch trInh di chuyOn cOa t chrc, cá nhân 

vó'i c s y tO (nu di cong tác, du 1ch dOn các vOng nguy co cao). 
f Tránh tiOp xOc vi ngu'i sOt ho. Thung xuyën rO'a tay xã phOng, tránh 

chrn tay vão nt, mEli, rning. 

Khi ho, hat ho'i hay che kIn rning và rnUi bang khän giãy hoc tay áo. Sau 

khi, sO' ding khãn giy bO vâo thOng rae ni rO'a tay. 
f NOu thy có dâu hiu Orn khi di lai, du ljch thông baa ngay cho nhân viên 

hang không, du'O'ng sat, 0 to vâ tIm dOn c s y t càng só'rn càng t&. 

± Chi sO' ding các 1oi thrc phârn chin. 

- KhOng khac nhO bOa bãi ni cong cong. Tránh tiOp xOc gãn vO'i các 1oi 

dng vt nuOi hoc hoang dã. 

+ Dco khãu ti'ang khi tó'i ch dOnig ngu'O'i hoc khi tiOp xOc vO'i ngu'i có 
tniu chO'ng btnh. 
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