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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH ĐẮK LẮK 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

KẾ HOẠCH 

Xử lý tình huống khi dịch COVID-19 xảy ra trong Cơ sở Điều trị,  

cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND, ngày       /9/2021 của UBND tỉnh)        

   

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

- Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk (Cơ sở) có trụ sở tại thôn 

4, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, gồm 2 cơ sở: Cơ sở 1 tại thôn 4, 

xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc có diện tích 2,5 hecta với 6 khu (A, B, C, khu 

Học viên nữ, khu Hành chính, khu Bệnh xá); Cơ sở 2 đóng tại buôn Dray, xã 

Tân Tiến, huyện Krông Pắc cách cơ sở 1 khoảng 5 Km có diện tích 3,5 hecta. 

- Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk có tổng số 477 người, 

trong đó: 76 người là viên chức, người lao động (có 01 bác sỹ, 01 cử nhân đại 

học điều dưỡng, 03 y sỹ, 03 dược sỹ, 01 kỹ thuật viên xét nghiệm); 401 người là 

Học viên đang điều trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở. 

- Khả năng sắp xếp, bố trí khu điều trị, khu cách ly, bệnh viện dã chiến 

trong trường hợp xuất hiện các trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong Cơ 

sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk:  

+  Khu điều trị gồm: Khu Bệnh xá (Dãy nhà cấp 4 và tòa nhà 2 tầng), khu 

nhà học viên nữ; có khả năng đáp ứng về số lượng người điều trị: 200 người, cụ 

thể: Dãy nhà cấp 4 (khu bệnh xá): 70 người; Tòa nhà 2 tầng (khu bệnh xá): 130 

người; Khu nhà học viên nữ: 50 người. 

+ Khu cách ly gồm: Khu B, khu C, dãy nhà B khu hành chính và Cơ sở 2; 

có khả năng đáp ứng cách ly cho 500 người, cụ thể: Khu B: 200 người; khu 

C:200 người; Dãy nhà B khu Hành chính: 50 người; Cơ sở 2: 50 người. 

+ Khu lưu trữ bệnh nhân trước khi xuất viện: Hội trường lớn của Cơ sở. 

+ Khu làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi của các lực lượng tham gia phòng 

chống dịch điều hành và xử lý công việc: Khu A. 

+ Bệnh viện dã chiến: xây dựng tại khu vườn rau thuộc Cơ sở 1 với diện 

tích hơn 1,5 hecta. 

II. MỤC TIÊU  

Phát hiện sớm, xét nghiệm diện rộng, phân loại mức độ nhiễm, cách ly 

triệt để trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, khoanh vùng và xử lý kịp thời không 

để dịch COVID-19 lan rộng trong Cơ sở, thực hiện việc điều trị, hạn chế đến 

mức thấp nhất số ca mắc và tử vong.  
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III. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

- Thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch gồm: Lực 

lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. 

- Thực hiện 05 chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế: 

Ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, chủ động phát hiện sớm, truy vết thần tốc, cách 

ly và khoanh vùng khẩn trương, điều trị hiệu quả. Gắn trách nhiệm của người 

đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Chủ động công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu cách ly, thời gian cách ly 

phòng, chống dịch COVID-19 trong Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy. 

IV. PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG  

1. Tình huống 1: Phát hiện trƣờng hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2 

(F0) trong cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk và số lƣợng 

nhiễm dƣới 50 ngƣời: 

a) Công tác tổ chức, chuẩn bị  

- Phun khử khuẩn toàn bộ Cơ sở 1 và Cơ sở 2 và thực hiện hỗ trợ lấy mẫu, 

xét nghiệm cho học viên và cán bộ của Cơ sở. 

- Thực hiện di chuyển các F0 về khu điều trị tại dãy nhà cấp 4 khu bệnh xá. 

- Tiến hành truy vết và thực hiện cách ly F1, F2. Đối với F1, F2 là học 

viên đưa về cách ly tại khu B, khu C; đối với F1, F2 là cán bộ đưa về cách ly 

tại dãy nhà B khu hành chính. 

- Huy động, bố trí lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.  

- Lập danh sách người ra vào Cơ sở thông báo cho cá nhân, tổ chức có liên 

quan được biết để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Xây dựng phương 

án, đảm bảo công tác hậu cần phục vụ các hoạt động trong phòng chống dịch 

COVID-19 của cơ quan: Nước sinh hoạt, đồ ăn, thức uống… 

- Khi phát hiện trường hợp F0 tại Cơ sở 2 thì chuyển về điều trị tại khu điều 

trị Cơ sở 1. Tổ chức cách ly cán bộ là F1, F2 của Cơ sở 2 tại dãy nhà số 3 - Cơ 

sở 2; học viên là F1, F2 của Cơ sở 2 tại dãy nhà số 4 - Cơ sở 2.  

b) Công tác khám, điều trị 

- Bố trí đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo cho công tác 

cấp cứu, điều trị người bệnh; có phương án xử lý trong trường hợp bệnh nhân 

nhiễm SARS-CoV-2 tử vong; huy động 03 bác sỹ, 05 điều dưỡng, 03 hộ lý từ 

Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc hoặc các đơn vị có liên quan (do Sở Y tế huy 

động, hướng dẫn, bố trí). 

- Dự kiến tổ chức các bộ phận và bố trí nhân lực y tế như sau: Bộ phận 

khám phân loại người bệnh: 01 Bác sỹ, 02 điều dưỡng, 01 hộ lý. Bộ phận cấp 

cứu người bệnh nặng: 02 Bác sỹ, 04 điều dưỡng, 01 hộ lý. Bộ phận điều trị bệnh 

nhân vừa và nhẹ: 01 Bác sỹ, 02 điều dưỡng, 01 hộ lý. Bộ phận quản lý người 

bệnh chuẩn bị ra viện: 01 điều dưỡng. 
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2. Tình huống 2: Trƣờng hợp số lƣợng nhiễm vi rút SARS-CoV-2 từ 

50 đến 200 ngƣời: 

a) Công tác tổ chức, chuẩn bị 

- Phong tỏa toàn bộ Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk. 

- Phun khử khuẩn toàn bộ Cơ sở 1 và Cơ sở 2 và thực hiện hỗ trợ lấy mẫu, 

xét nghiệm cho học viên và cán bộ của Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh. 

- Đội phản ứng nhanh, cán bộ của Cơ sở trang bị đồ bảo hộ phòng chống 

dịch di chuyển F0 (được trang bị đồ bảo hộ) về tại khu điều trị. 

- Tăng cường lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.  

- Huy động nhân sự, thực hiện công tác nấu ăn, tiếp phẩm và một số công 

tác hậu cần khác. 

- Thực hiện truy vết ngay F1, F2. Đối với F1, F2 là học viên đưa về cách 

ly tại khu B, khu C; đối với F1, F2 là cán bộ đưa về cách ly tại dãy nhà B khu 

hành chính. 

- Lập danh sách người ra vào Cơ sở thông báo cho cá nhân, tổ chức có liên 

quan được biết để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 

- Khi phát hiện trường hợp F0 tại Cơ sở 2 thì chuyển ngay về điều trị tại 

khu điều trị Cơ sở 1. Tổ chức cách ly cán bộ là F1, F2 của cơ sở 2 tại dãy nhà số 

3 - Cơ sở 2; học viên là F1, F2 của Cơ sở 2 tại dãy nhà số 4 - Cơ sở 2.  

b) Công tác khám, điều trị 

- Bố trí đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo cho công tác 

cấp cứu, điều trị người bệnh; có phương án xử lý trong trường hợp bệnh nhân 

nhiễm SARS-CoV-2 tử vong; tiếp tục huy động bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý từ 

Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc hoặc các đơn vị có liên quan (do Sở Y tế huy 

động, hướng dẫn, bố trí). 

- Dự kiến tổ chức các bộ phận và bố trí nhân lực y tế như sau: Bộ phận 

khám phân loại người bệnh: 03 Bác sỹ, 02 điều dưỡng, 01 hộ lý. Bộ phận cấp 

cứu người bệnh nặng: 04 Bác sỹ, 03 điều dưỡng, 02 hộ lý. Bộ phận điều trị bệnh 

nhân vừa và nhẹ: 03 Bác sỹ, 02 điều dưỡng, 02 hộ lý. Bộ phận quản lý người 

bệnh chuẩn bị ra viện: 02 điều dưỡng. 

3. Tình huống 3: Trƣờng hợp số lƣợng nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trên 

200 ngƣời:  

a) Công tác tổ chức, chuẩn bị 

- Xây dựng Bệnh viện dã chiến để thu dung, sàng lọc, khám bệnh, cách ly, 

điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ngay tại Cơ sở 

Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh.  

- Tiếp tục thực hiện phong tỏa toàn bộ Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy 

tỉnh Đắk Lắk. 
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- Phun khử khuẩn toàn bộ Cơ sở 1 và Cơ sở 2 của Cơ sở Điều trị, cai nghiện 

ma túy tỉnh. 

- Tăng cường lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại Cơ sở.  

- Huy động nhân sự, thực hiện công tác nấu ăn, tiếp phẩm và một số công 

tác hậu cần khác. 

- Chuyển các trường hợp F0 tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2 về điều trị tại khu điều 

trị Cơ sở 1. Khi Bệnh viện dã chiến hoàn thành thì thực hiện chuyển ngay bệnh 

nhân nhiễm SARS-CoV-2 về Bệnh viện dã chiến để điều trị.  

b) Hoạt động của Bệnh viện dã chiến  

- Bệnh viện có quy mô 500 giường, các phòng bệnh đảm bảo thoáng mát, 

chia ra nhiều khu khác nhau: Khu điều hành; Khu bệnh nhân mới tiếp nhận; Khu 

bệnh nhân có triệu chứng; Khu cấp cứu… 

- Dự kiến tổ chức các khu và bố trí nhân lực y tế như sau: Khu điều hành: 

03 Bác sỹ, 02 cán bộ giúp việc. Khu bệnh nhân mới tiếp nhận: 10 Bác sỹ, 05 

điều dưỡng, 02 hộ lý. Khu bệnh nhân có triệu chứng: 08 Bác sỹ, 05 điều dưỡng, 

04 hộ lý. Khu cấp cứu: 07 Bác sỹ, 04 điều dưỡng, 04 hộ lý. 

- Bệnh viện dã chiến được trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, vật tư 

y tế đảm bảo cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh; có phương án xử lý 

trong trường hợp bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tử vong; tiếp tục huy động bác 

sỹ, điều dưỡng, hộ lý từ Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc hoặc các đơn vị có 

liên quan (do Sở Y tế huy động, hướng dẫn, bố trí). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội 

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý, tham mưu UBND 

tỉnh xử lý những vấn đề đột xuất liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 

tại Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh. 

- Tổ chức phong tỏa tạm thời ngay toàn bộ Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma 

túy khi xuất hiện F0. Tùy theo tình hình dịch thực tế và đánh giá nguy cơ tại Cơ 

sở Điều trị, cai nghiện ma túy để quyết định phạm vi và thời gian phong tỏa 

tạm thời. 

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về tình hình dịch bệnh và các giải 

pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại cơ sở, đảm bảo cung cấp đủ 

nước sạch dùng cho ăn uống, sinh hoạt 24/24 giờ. 

- Chỉ đạo Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy bố trí lực lượng của đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. 

- Tham mưu xây dựng, bố trí, huy động các nguồn lực để thực hiện điều trị 

bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh trong 
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trường hợp số lượng F0 trên 200 người. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để phân loại, thu gom, xử lý rác thải 

đúng quy định theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 2933/SYT-NVYD 

ngày 04/8/2021 về việc hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải trong phòng chống 

dịch COVID-19. 

2. Sở Y tế 

Căn cứ các phương án tình huống được nêu tại mục IV của Kế hoạch này, 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tham mưu, hoàn thiện các thủ tục pháp lý; bố trí nhân lực, vật lực và 

các điều kiện khác để thu dung, điều trị F0 tại cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy 

tỉnh Đắk Lắk theo các quy định của ngành y tế. 

- Phun khử khuẩn toàn bộ Cơ sở 1 và Cơ sở 2 và thực hiện hỗ trợ lấy mẫu, 

xét nghiệm cho học viên và cán bộ của Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh. 

- Hướng dẫn, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật bảo 

đảm phân loại, sơ cứu, cấp cứu kịp thời người nhiễm bệnh theo phác đồ của Bộ 

Y tế tại các khu cách ly điều trị.  

- Rà soát số lượng hiện có và xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, 

vật tư, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch khi dịch lan 

rộng, kéo dài. Đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ y, bác 

sỹ của Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch 

COVID-19. 

- Bố trí trang thiết bị, nhân lực chuyên sâu triển khai công tác thu dung 

điều trị người bệnh, đặc biệt bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 nặng.  

3. Sở Tài chính  

Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp kinh phí phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy 

tỉnh theo đúng quy định hiện hành. 

4. Công an tỉnh  

- Chỉ đạo Công an huyện Krông Pắc tham gia, phối hợp và đảm bảo an 

ninh trật tự tại Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh. 

- Triển khai thiết bị phá sóng điện thoại trong khu vực Cơ sở Điều trị, cai 

nghiện ma túy tỉnh khi có yêu cầu. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

 - Phối hợp với Sở Y tế thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ Cơ sở Điều trị, 

cai nghiện ma túy. 

- Hỗ trợ nhân sự, thực hiện công tác nấu ăn, tiếp phẩm và một số công tác 

hậu cần khác trong trường hợp phong tỏa Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh. 
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6. Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc 

- Chỉ đạo lực lượng y tế địa phương phối hợp với các ngành chức năng tổ 

chức cách ly, khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1 tại các khu dân cư có liên 

quan đến ca nhiễm tại Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy. Phối hợp với các đơn 

vị liên quan để cách ly F1, F2 theo quy định. 

- Nhanh chóng cách ly ngay khu dân cư có trường hợp nhiễm bệnh không 

để lây lan ra cộng đồng, huy động các lực lượng tham gia thực hiện các nhiệm 

vụ để khống chế, phòng chống sự lây lan; làm tốt các biện pháp dập dịch, tiêu 

độc, khử trùng. 

- Thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát liên ngành thường xuyên kiểm tra 

theo ranh giới địa bàn, kịp thời ngăn chặn các trường hợp ra, vào trái phép, việc 

chấp hành quy định cách ly cộng đồng tại vùng có dịch bệnh. Xử lý nghiêm các 

trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật. 

 Trên đây là Kế hoạch xử lý tình huống khi dịch COVID-19 xảy ra trong 

Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk. Các đơn vị liên quan căn cứ 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
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