ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Số:98

/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày 03 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức cách ly tập trung công dân phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn thành phố Nam Định trong tình hình hiện nay
Căn cứ Kế hoạch số 524/KH-BTL ngày 18/02/2021 của Bộ Tư lệnh Quân
khu 3 về tổ chức cách ly tập trung công dân phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn Quân khu trong tình hình hiện nay; Kế hoạch số 921/KH-BCH ngày 05/3/2021
của Bộ CHQS tỉnh về tổ chức cách ly tập trung công dân phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định trong tình hình hiện nay; UBND thành phố
Nam Định xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Phát hiện và cách ly những công dân có nguy cơ mắc Covid19 trong cộng đồng kịp thời ngăn chặn không để dịch bệnh lây nhiễm chéo trong
khu cách ly, lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố.
2. Yêu cầu
- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực, thuốc,
hóa chất, thiết bị y tế, kinh phí,...và các phương án đáp ứng với các tình huống dịch
bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố;
- Bố trí các khu vực tiếp nhận cách ly, thuận lợi cho công tác quản lý, giám
sát, bảo đảm vệ sinh môi trường, không để lây chéo dịch bệnh cho cán bộ, chiến sĩ,
nhân viên y tế làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư;
- Cách ly triệt để, theo dõi những công dân nghi có khả năng lây nhiễm dịch
Covid-19 trên địa bàn thành phố.
II. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN
1. Hình thức: Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung theo Luật Phòng
chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
2. Đối tượng
- Công dân trở về địa phương đã sinh sống, lao động, làm việc hoặc từng qua
vùng có dịch của các quốc gia, vùng có dịch Covid-19 (theo thông tin của Bộ Y tế),
trường hợp công dân từ vùng dịch nhập cảnh trái phép về thành phố cư trú;
- Người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh
nghi ngờ mắc Covid-19;
- Các trường hợp bị lây nhiễm trong cộng đồng, trường hợp khai báo y tế
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tiếp xúc gần với các ca bệnh (dương tính) trên địa bàn thành phố.
3. Thời gian: Hoạt động của khu cách ly tập trung bắt đầu kích hoạt khi
có công dân đến cách ly tập trung cho đến khi công bố hết dịch.
III. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức thành 08 bộ phận gồm:
- Chỉ huy chung: Đồng chí trung tá Nguyễn Văn Quyết - Phó chỉ huy trưởng
- Ban CHQS thành phố.
- Bộ phận Y tế: gồm 3 đồng chí cán bộ Y tế.
- Bộ phận tiếp nhận công dân: 01 đồng chí cán bộ Ban Tham mưu, Ban
CHQS thành phố.
- Bộ phận tuyên truyền: 01 đồng chí cán bộ Ban Chính trị, Ban CHQS TP.
- Bộ phận hướng dẫn: 02 đồng chí cán bộ Ban Tham mưu, Ban CHQS TP.
- Bộ phận phục vụ, bảo đảm hậu cần: 10 đồng chí (01 đồng chí Ban Hậu cần
- Kỹ thuật; 09 đồng chí dân quân cơ động thành phố).
- Bộ phận phối hợp hiệp đồng:
+ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
+ Trung tâm Y tế thành phố Nam Định.
- Bộ phận bảo đảm an ninh, an toàn: 01 đồng chí Ban Tham mưu; 06 đồng chí
dân quân xã Nam Phong và đề nghị Công an thành phố phối hợp thực hiện.
2. Phương pháp: Tiếp nhận, quản lý, theo dõi, giám sát, đăng ký, lấy mẫu
xét nghiệm, tiến hành phân khu cách ly.
IV. ĐỊA ĐIỂM
Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định (xã Nam Phong, thành
phố Nam Định, tỉnh Nam Định)
Bố trí, sử dụng ở khu cách ly tập trung chính thức gồm:
- Khu nhà Sở Chỉ huy điều hành: 01 dãy nhà 02 tầng, mỗi tầng gồm 03
phòng mỗi phòng bố trí 05 giường và các trang thiết bị kèm theo đảm bảo cho 15
đến 20 người sinh hoạt và làm việc, ngoài ra có một phòng giao ban diện tích 24
m2.
- Khu nhà dùng tiếp đón người cách ly: Dùng để tiếp đón và phân loại cách
ly, diện tích 300 m2, sức chứa 144 loại ghế tựa, 10 bàn để kê khai y tế, 01 tủ thuốc
cấp cứu và có danh mục thuốc kèm theo.
- Khu nhà dùng cho người có triệu chứng: Dùng để bố trí cho các công dân
có tình trạng bệnh nặng, diện tích 300 m2, bố trí 60 giường, công dân nữ ở khu vực
trung tâm của dãy nhà bố trí 30 giường, công dân nam ở khu vực hai bên của dãy
nhà, bố trí 30 giường ngoài ra có các công trình vệ sinh đồng bộ.
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- Khu A, B, C, D giành cho người cách ly: Dùng để bố trí cho công dân có
tình trạng bệnh đang được theo dõi, diện tích sử dụng 1.360 m2:
+ Khu A cách ly công dân nữ, bố trí 55 giường;
+ Khu B, C, D cách ly công dân nam, bố trí 85 giường;
- Khu nhà dùng cho bộ phận canh gác: Dùng để bố trí vọng canh gác, diện
tích 10 m2.
- Khu vực tiếp dân có mái che: Dùng để bố trí tiếp dân, diện tích 50 m2.
- Khu nhà ở bộ phận phục vụ có kết nối Internet: Dùng để bố trí cho các lực
lượng phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi.
- Khu bếp và nhà ăn: Dùng để bảo đảm công tác hậu cần cho toàn bộ khu
cách ly, diện tích khoảng 400 m2 và 1 kho 20 m2 đã bố trí trang thiết bị hậu cần,
sức chứa 144 người.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
- Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại cơ sở cách ly y tế tập trung thành phố Nam Định.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy phòng chống dịch bệnh
Covid-19 khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung thành phố Nam Định.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí để thành lập và triển khai
các hoạt động tại khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Nam Định cho 500
lượt người cách ly (tại khu điều trị Trung tâm Y tế thành phố, tại Cơ sở Nam Vân
và Nam Phong)
2. Nhiệm vụ của các phòng, ban, cơ quan thành phố
2.1. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức cách ly tập
trung công dân phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
- Chủ trì quản lý và điều hành bộ phận phục vụ ở khu cách ly y tế tập trung
của thành phố.
- Xây dựng kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố về thuyết minh kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ cách ly tại khu cách ly y tế tập trung thành phố và thành
lập các bộ phận phục vụ đảm bảo cho trung tâm cách ly dịch bệnh Covid-19 tại
Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định.
- Xây dựng nội quy tại khu cách ly y tế tập trung thành phố Nam Định.
- Lập lập bảng chấm công cán bộ, chiến sĩ, công an tham gia nhiệm vụ cách
ly y tế không được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày
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28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ nộp về Phòng Y tế thành phố.
- Dự trù công tác hậu cần, đảm bảo cung ứng xuất ăn cho từng người trong
thời gian cách ly, đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của người
được cách ly theo quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn dinh
dưỡng, lập đủ hệ thống sổ sách theo dõi riêng, thực hiện ghi chép, thống kê và
công khai kịp thời, chính xác.
- Bố trí khu vực cách ly, phòng cách ly tập trung theo số lượng tiếp nhận
đúng quy trình hướng dẫn của ngành y tế.
- Bố trí khu vực tiếp nhận hàng cứu trợ của các tập thể, cá nhân, cơ quan,
đơn vị ủng hộ.
- Cử lực lượng quân y phối hợp với cán bộ Trung tâm Y tế thành phố thực
hiện công tác chuyên môn, hàng ngày theo dõi sức khỏe công dân, thực hiện các
biện pháp cách ly đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Cục quân y Bộ Quốc phòng.
- Bố trí cán bộ, chiến sỹ thường trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện công tác vệ sinh hàng ngày, hàng tuần trong khu vực cách ly.
-Thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19, bảo vệ
bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy nổ tại khu vực cách ly.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế để cấp giấy xác nhận những người kết thúc
thời gian cách ly tập trung sau 14 ngày.
2.2. Phòng Y tế thành phố
- Tham mưu cho UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
Covid -19 thành phố:
+ Lập dự trù kinh phí đảm bảo công tác cách ly y tế tại khu cách ly tập trung
thành phố trình UBND thành phố phê duyệt.
+ Phối hợp các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ sở
được dùng làm cơ sở cách ly tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy
định để phục vụ người được cách ly phòng chống dịch bệnh Covid -19.
+ Chỉ đạo, tổ chức theo chuyên môn thực hiện cách ly tập trung; huy động
các nguồn lực để thực hiện việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid -19; tạo điều
kiện, hỗ trợ để người được cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly.
- Thực hiện việc kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở cung cấp
xuất ăn cho cơ sở cách ly (nếu có).
- Chuẩn bị tốt mọi mặt cho thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly.
2.3.Trung tâm Y tế thành phố
- Xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận và đảm bảo y tế tại khu cách ly y
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tế tập trung thành phố.
- Tổ chức tiếp đón, phân loại và đo nhiệt độ, kiểm tra y tế ban đầu người
được cách ly tại khu vực tiếp đón. Lập danh sách, ghi nhận thông tin về địa chỉ gia
đình, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân của người được cách ly; tên và số điện thoại
của người nhà khi cần báo tin.
- Trường hợp phát hiện người cách ly có sốt hoặc có triệu chứng nghi ngờ
mắc bệnh trong lúc tiếp đón phải tách ngay ra và đưa vào phòng cách ly tạm thời,
phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đưa đến cơ sở điều trị để cách ly
theo quy định.
- Thông báo yêu cầu, mục đích, thời gian của việc cách ly cho người được
cách ly; giải thích tạo sự đồng thuận, tình nguyện thực hiện cách ly.
- Sắp xếp người được cách ly vào các phòng cách ly theo nguyên tắc những
người có cùng đặc điểm dịch tễ, cùng ngày tiếp nhận thì xếp vào cùng phòng hoặc
cùng 1 khu vực trong phân khu cách ly.
- Tổ chức phát khẩu trang, tờ rơi khuyến cáo phòng dịch bệnh Covid -19 và
hướng dẫn người được cách ly các biện pháp tự phòng bệnh và phòng lây nhiễm
cho người khác, bao gồm: thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang,
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn khác;
thông báo cho cán bộ y tế ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ măc
bệnh như sốt, ho, đau họng, khó thở.
- Tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại khu vực cách ly, kể cả phun
khử trùng rác thải sinh hoạt và các phương tiện.
- Theo dõi tình trạng sức khỏe và đo thân nhiệt người được cách ly ít nhất 2
lần (sáng, chiều) một ngày. Ghi nhận kết quả vào mẫu theo dõi sức khỏe của người
được cách ly.
- Tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm và điều tra dịch tễ ca bệnh khi phát hiện
người cách ly có biểu hiện bệnh hoặc khi có ca bệnh xác định.
- Báo cáo ngay cho người phụ trách cơ sở cách ly, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh khi đối tượng cách ly có triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở trong
quá trình cách ly. Có biện pháp chuyển những người có triệu chứng sốt, ho, đau họng,
khó thở đến cơ sở y tế để được quản lý, điều trị và cách ly theo quy định.
- Báo cáo kết quả theo dõi hàng ngày về số lượng người bị cách ly và tình
hình sức khỏe của công dân tại khu vực cách ly cho người phụ trách cơ sở cách ly,
Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
Covid-19 của thành phố.
- Bố trí cán bộ y tế trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ.
- Cung cấp tài liệu tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.
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- Bố trí phương tiện vận chuyển công dân đến và về sau khi kết thúc thời
gian cách ly.
2.4. Công an thành phố
- Chỉ đạo Công an xã Nam Phong phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thành
phố bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy nổ tại khu vực cách ly; phối hợp tổ chức
cưỡng chế cách ly nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế, áp
dụng các biện pháp truy tìm người bỏ trốn khỏi nơi cách ly (nếu có).
- Bố trí cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ.
2.5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
Tham mưu UBND thành phố đảm bảo kinh phí cho việc thành lập và các
hoạt động tại khu cách ly tập trung của thành phố.
2.6. Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định: Tổ chức đảm bảo việc thu
gom, bảo quản, vận chuyển rác tại khu vực cách ly, sau khi đã được Trung tâm Y
tế thành phố phun hóa chất khử trùng.
2.7. Đề nghị Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của thành phố để triển khai các
hoạt động cách ly tại cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ người được
cách ly theo quy định.
- Không tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại khu vực sinh hoạt
chung; Không tổ chức các sự kiện có đông người tại nơi ở, nơi lưu trú.
- Phối hợp Trung tâm Y tế thành phố vệ sinh tiêu trùng, khử độc tại khu vực
cách ly.
2.8. UBND xã Nam Phong
- Tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức đến từng hộ dân để quán triệt
chủ trương, tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tạo sự
đồng thuận và ủng hộ việc thiết lập vùng cách ly y tế, cụ thể là:
- Truyền thông về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc lập vùng cách ly y
tế, vận động nhân dân về vai trò, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của
mỗi người và mỗi gia đình trong việc thực hiện cách ly chống dịch.
- Phát động phong trào toàn thể nhân dân trong xã tham gia phòng chống
dịch bệnh.
2.9. UBND phường Trần Tế Xương, Lộc Hòa: Tổ chức rà soát, kiện toàn biên
chế Trung đội Dân quân cơ động sẵn sằng huy động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
2.10. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố
Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân, hạn chế tập trung
đông người, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thu hẹp quy mô tổ chức hiếu, hỉ và
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các nghi lễ tôn giáo. Phối hợp với ngành y tế và UBND các phường xã thực hiện
tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện đồng bộ các
giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi
người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cách ly tập trung công dân phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn thành phố Nam Định trong tình hình hiện nay. Yêu cầu các
phòng, ban, đơn vị liên quan; UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ
triển khai tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Nam Định;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid -19;
- TT Điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định;
- Các phòng, ban, cơ quan liên quan của TP;
- UBND phường xã;
- Lưu: VT, VX, QS. Tg 20.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Huy Thành

