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KẾ HOẠCH
Đảm bảo công tác y tế cho nhóm chuyên gia Trung Quốc của Công ty
TNHH In Yaolong Việt Nam sang làm việc tại công ty.
Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT, ngày 20/03/2020 của Bộ Y tế hướng
dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch
COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả;
Căn cứ Công văn số 1440/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của ban chỉ đạo quốc
gia phòng chống dịch COVID - 19 về tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng
chống dịch COVID - 19;
Căn cứ Phương án cách ly và quản lý nhóm chuyên gia Trung Quốc của Công ty
TNHH In Yaolong Việt Nam.
Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đón, thực hiện cách ly
và quản lý nhóm chuyên gia Trung Quốc của Công ty TNHH In Yaolong Việt
Nam, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác y tế cho nhóm chuyên gia
Trung Quốc của công ty TNHH In Yaolong Việt Nam, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đón và tổ chức cách ly tại khu cách ly của công ty trong vòng 14 ngày
nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 để xử lý kịp thời,
không để dịch lây lan trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử
vong do Covid-19.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo tính chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, an toàn trong tiếp
nhận và tổ chức cách ly đối với nhóm chuyên gia Trung Quốc của Công ty
TNHH In Yaolong Việt Nam.
- Địa điểm tiếp nhận, cách ly, theo dõi phải đảm bảo tính thuận lợi trong
công tác quản lý, giám sát dịch và đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Không để Covid-19 lây lan đối với cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia
làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN VẬN
CHUYỂN CHUYÊN GIA
1. Đối tượng: Gồm 13 chuyên gia đến từ Trung Quốc.
2. Thời gian đón đoàn chuyên gia: Dự kiến ngày 15/05/2020.

3. Địa điểm đón: Tại cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn.
4. Địa điểm cách ly: Tầng 2 tòa nhà Văn phòng công ty, địa chỉ: Lô C-9, C –
10, Cụm Công nghiệp Châu Phong, thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh.
5. Phương tiện vận chuyển:
- Xe đón chuyên gia: 01 xe ô tô 45 chỗ
- 01 xe cấp cứu 115 kèm theo 01 cán bộ y tế và cơ số thuốc cấp cứu theo quy
định.
III. CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI.
1. Công tác chuẩn bị
1. Đối với công ty TNHH In Yaolong Việt Nam
- Báo cáo danh sách 13 chuyên gia Trung Quốc.
- Chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh theo quy định của Chính
phủ Việt Nam.
- Chuẩn bị quần áo bảo hộ và khẩu trang cho các chuyên gia, các cán bộ, lái xe
tham gia đón đoàn.
- Bố trí xe đón chuyên gia: Gồm 1 xe 45 chỗ, sử dụng để đón đoàn chuyên
gia về khu cách ly tại công ty.
- Thực hiện vệ sinh, khử trùng toàn bộ khu cách ly, chuẩn bị các điều kiện
đón chuyên gia Trung Quốc.
- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai xét nghiệm vi rút
SARS-CoV-2 cho các chuyên gia theo quy định.
- Chuẩn bị các nội dung theo hướng dẫn cách ly y tế tập trung tại khách sạn
trong phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, gồm:
* Bố trí 13 phòng cho chuyên gia đảm bảo:
- Được khử khuẩn, vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải theo
quy định.
- Các phòng bố trí thùng đựng rác có nắp đậy, có đạp chân.
* Tại các phòng ở khu cách ly
- Bố trí 01 người/01 phòng.
- Phòng đảm bảo thông thoáng và được mở cửa thường xuyên, hạn chế
dùng điều hòa (nếu dùng thì để nhiệt độ trên 26°c và tăng cường thông gió).
- Trong phòng cách ly phải đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát
khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn; Có đầy đủ dụng cụ và dung dịch khử khuẩn
để làm vệ sinh bề mặt, các túi màu vàng để đựng rác thải, đồ ăn thừa và túi để
dựng đồ vải cần thay giặt.
* Bố trí phòng thường trực y tế: Để cán bộ y tế thường trực
* Công tác an toàn thực phẩm
- Đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến, phân phối thức ăn.

- Có xe đẩy để chuyển suất ăn, đồ uống cho người được cách ly.
- Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.
* Khu cầu thang bộ, thang máy, sảnh chờ:
- Có sẵn dung dịch sát khuẩn tay.
- Lau, vệ sinh khử khuẩn cầu thang bộ, thang máy, bảng điều khiển, nền
sảnh chờ, hành lang sạch sẽ theo quy định.
1.3. Đối với ngành y tế
- Phòng Nghiệp vụ Y và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra công tác
chuẩn bị tại khu cách ly, làm việc và thống nhất kế hoạch đón đoàn chuyên gia
Trung Quốc của công ty TNHH In Yaolong Việt Nam (đã triển khai).
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh cử 01 lãnh đạo và 02 cán bộ
y tế và 1 lái xe, trung tâm cấp cứu 115 cử 1 cán bộ y tế đi cùng xe cấp cứu tham
gia đón đoàn chuyên gia tại cửa khẩu Hữu Nghị.
- Trung tâm y tế Quế Võ cử 01 lãnh đạo và 02 cán bộ chuẩn bị tại khu cách ly
của công ty TNHH In Yaolong Việt Nam để đón nhóm chuyên gia Trung Quốc.
Trong số 02 cán bộ y tế tham gia đón đoàn bố trí 01 cán bộ ở lại để thường trực tại
khách sạn theo dõi, giám sát các chuyên gia cách ly trong thời gian 14 ngày.
- Bố trí 02 xe chuyên dụng đi hỗ trợ chở các phương tiện bảo hộ, TTB phục
vụ công tác theo dõi sức khỏe (01 xe của TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 01 xe của
Trung tâm cấp cứu 115 kèm theo các TTB, cơ số thuốc phục vụ cấp cứu).
2. Công tác đón đoàn, di chuyển về khu cách ly tại công ty Yaolong
Sở Y tế Phối hợp với Sở Y tế Lạng Sơn triển khai công tác kiểm tra Y tế và
thủ tục tiếp nhận đoàn chuyên gia Trung Quốc, như:
- Lập danh sách đầy đủ thông tin của các chuyên gia, lộ trình đi lại tại Trung
Quốc trong vòng 14 ngày trước khi bay sang Việt Nam. Kiểm tra Giấy xác nhận
xét nghiệm SARS–CoV-2 do Bệnh viện nhân dân Quảng Tây cấp.
- Cán bộ y tế xác nhận thông tin, số lượng các Chuyên gia trước khi hướng
dẫn đoàn lên xe.
- Trước khi lên xe, nhân viên bộ phận y tế có trang bị quần áo bảo hộ sẽ tiến
hành đo thân nhiệt cho toàn bộ chuyên gia bằng nhiệt kế điện tử (không tiếp xúc).
+ Tình huống 1: Tất cả không có triệu chứng bệnh (ho, sốt, khó thở…) →
tiếp tục các bước tiếp theo.
+ Tình huống 2: Trong đoàn chuyên gia có người có triệu chứng bệnh (ho,
sốt, khó thở…) → cán bộ y tế dùng riêng 1 xe để đưa người bệnh cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh theo quy định.
- Các chuyên gia được sát khuẩn tay nhanh, mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang
trước khi lên xe và di chuyển về Bắc Ninh.
3. Tại khu cách ly công ty TNHH In Yaolong Việt Nam
- Xuống xe sát khuẩn tay, dẫm chân vào thảm tẩm cloramin B, di chuyển vào
khu cách ly, cởi bỏ khẩu trang, quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang khác trước khi vào
khách sạn.

- Xe ô tô cần khử trùng ngay sau khi đoàn chuyên gia xuống hết.
- Cán bộ y tế thông báo và giải thích với các chuyên gia về việc cách ly, các
chuyên gia được Trung tâm y tế Quế Võ lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngay khi về
đến khu cách ly, tiếp tục lấy mẫu lần 2 vào ngày thứ 5, lần 3 vào ngày thứ 10 và
vận chuyển bệnh phẩm về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- Cung cấp số điện thoại hỗ trợ y tế khẩn cấp dán ở từng phòng, chủ động
liên hệ khi có vấn đề về sức khỏe như sốt, ho, khó thở…. Trong phòng có trang bị
nhiệt kế bấm để các chuyên gia có thể tự kiểm tra nhiệt độ của mình.
- Phát tờ rơi khuyến cáo phòng bệnh và hướng dẫn các chuyên gia các biện
pháp tự phòng bệnh và phòng lây nhiễm cho người khác.
- Khu vực cách ly được khử trùng 2 lần/ ngày (09:00 & 16:00). Hàng ngày
lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa, thang máy ở khách sạn bằng xà phòng
hoặc các chất khử trùng hoặc chất tẩy rửa. Nhân viên của công ty Yaolong mặc
quần áo bảo hộ.
- Tất cả nhân viên y tế, quản lý, phục vụ (bao gồm nhà ăn, phòng vệ sinh,)
phục vụ từ tại khu cách ly không được tiếp xúc với người khác trong công ty
trong 14 ngày. Thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết, hạn chế tiếp xúc gần.
Nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt cho chuyên gia và nhân viên phục vụ 2
lần/ngày (09:00 & 17:00) và báo cáo theo mẫu quy định.
- Xử lý chất thải tại khu cách ly:
+ Thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào
thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có màu sắc và biểu tượng
cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh. Đối với các rác thải sinh hoạt khác, thu
gom vào các thùng đựng rác thải thông thường. Xử lý chất thải theo quy định.
+ Thu gom chất thải hàng ngày: người phục vụ ở tại khu cách ly.
4. Kiểm tra sức khỏe sau đợt cách ly
- Ngày thứ 14, các chuyên gia Trung Quốc được Trung tâm y tế Quế Võ lấy
mẫu xét nghiệm lần 4, nếu kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được cấp Giấy xác nhận
cách ly 14 ngày theo quy định.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Sở Y tế
- Phụ trách chung: Đồng chí Nguyễn Chí Hành – Phó giám đốc Sở Y tế.
- Phòng NVY: tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát tại khu cách ly.
- Cấp Giấy xác nhận cách ly 14 ngày cho nhóm chuyên gia theo quy định.
2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế cho nhóm chuyên gia Trung
Quốc của công ty TNHH In Yaolong Việt Nam sang làm việc.
- Cử Bác sỹ Nguyễn Văn Giáp - Phó giám đốc TTKSBT và 02 cán bộ tham
gia đón đoàn chuyên gia.
- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 13 chuyên gia Trung Quốc và các cán
bộ liên quan phục vụ tại khu cách ly theo quy định.

3. Bệnh viện đa khoa tỉnh
Bố trí 01 xe cấp cứu 115 kèm theo 01 cán bộ y tế cùng trang thiết bị và cơ
số thuốc cấp cứu hộ tống đảm bảo công tác y tế trên đường di chuyển từ cửa
khẩu Hữu Nghị về Bắc Ninh.
4. Trung tâm Y tế Quế Võ
- Cử đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó giám đốc TTYT phụ trách công tác
chuẩn bị đón đoàn tại khu cách ly.
- Cử 02 cán bộ y tế tham gia công tác chuẩn bị tại khu cách ly, trong đó cử 01
cán bộ ở lại để thường trực tại khách sạn theo dõi, giám sát các chuyên gia cách ly
trong thời gian 14 ngày.
- Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của các chuyên gia và vận chuyển bệnh
phẩm về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Trên đây là Phương án đảm bảo công tác y tế đối với nhóm chuyên gia
Trung Quốc của Công ty TNHH in Yaolong Việt Nam thực hiện tại khu cách ly
của công ty TNHH In Yaolong Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Quốc gia PCD COVID-19(b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (b/c);
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 huyện Quế Võ;
- Sở LĐTBXH tỉnh (p/h);
- Công an tỉnh (p/h);
- Công ty TNHH in Yaolong Việt Nam (t/h);
- Ban giám đốc SYT;
- BVĐK tỉnh, TTKSBT tỉnh (t/h);
- TTYT Quế Võ (t/h);
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu VT, QLHNYD.
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