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Kính gửi:

KHẨN

- Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và
Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên & Môi trường;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh.
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Công ty Điện lực tỉnh,Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình;

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp,
ngày 05/5/2021 tỉnh Thái Bình đã phát hiện 05 ca bệnh dương tính trong cộng
đồng liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.
Hiện nay, nguy cơ dịch bệnh lây lan trên địa bàn toàn tỉnh là rất lớn. Nhằm sẵn
sàng đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh, sẵn sàng các phương án điều trị, cách ly
khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, Sở Y tế đã xây dựng Dự thảo “Đề án
thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh covid-19” trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Để đảm bảo Đề án sau khi ban hành phù hợp với tình hình thực tế tại địa
phương, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện, đồng thời đảm bảo tính cấp
thiết trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất nhanh và phức tạp; Sở Y tế trân
trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan ưu tiên nghiên cứu Dự
thảo Đề án và đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Y tế trước thứ Ba
11/5/2021để Sở Y tế tổng hợp, hoàn thiện Đề án, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh
phê duyệt thực hiện.
(Gửi kèm Văn bản này Dự thảo Đề án).
Sở Y tế trân trọng cảm ơn!.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế ;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Trung Kiên
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ĐỀ ÁN THIẾT LẬP BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN
ĐIỀU TRỊ BỆNH COVID-19
Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BCĐ ngày tháng năm 2021 của Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Thái Bình về việc ban hành Kế hoạch
thiết lập Bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;
Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2012/QH13 ngày 19 tháng 6
năm 2015;
Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng
biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian
có dịch;
Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định
cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động
đối với cơ sở khám bệnh;
Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ “về việc chế độ đặc
thù trong phòng, chống dịch Covid-19”;
Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”;
Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc
quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống dịch
các cấp;
Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút corona gây ra;
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/ 2011 của Thủ tướng Chính phủ
về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức,
người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;
Quyết định số 159/QĐ-BCĐQG ngày 29/4/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành kế hoạch thiết lập bệnh viện dã
chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.
Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc ban hành quy chế bệnh viện;
Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc bổ sung
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào
danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống
bệnh truyền nhiễm năm 2007;
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Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban
hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực
điều trị cách ly người bệnh covid-19;
Quyết định 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về ban hành Danh
mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách
ly người bệnh Covid-19;
Quyết định 1533/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ y tế về việc sửa đổi, bổ
sung quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/03/2020 của bộ trưởng bộ y tế ban
hành danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực
điều trị cách ly người bệnh covid-19;
Quyết định 1942/QĐ-BYT ngày 04/5/2020 của Bộ Y tế Ban hành mô hình tổ
chức, hoạt động bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19;
Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc
gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải
và vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19”;
Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành
"Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19";
Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế “về việc hướng dẫn
phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”;
Căn cứ công văn số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 của Bộ Y tế “về việc
hướng dẫn định mức giường cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19”;
Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 28/4/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc
tiếp tục tăng cường phòng, chống Covid - 19;
Công điện khẩn số 583/CĐ – BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế về thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19;
Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kế
hoạch bổ sung đáp ứng các cấp độ dịch Covid-19 trong tình hình mới;
Căn cứ Công văn số 109/BYT - KHTC ngày 02/4/2021 của Bộ Y tế “về việc
chuẩn bị triển khai bệnh viện dã chiến phòng chống dịch Covid-19”;
Công văn số 1682/UBND – KGVX ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh về việc
tăng cường công tác phòng, chống dịch sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5;
Quyết định số … /QĐ - BCĐ ngày…của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh Thái Bình về việc ban hành “Kế hoạch thiết lập Bệnh viện dã
chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình”.
II. BỐI CẢNH XÂY DỰNG BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN
1. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Thái Bình
Cho tới thời điểm hiện tại, tỉnh Thái Bình ghi nhận có 44 trường hợp
dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có chủ yếu là các trường hợp công dân ở
nước ngoài về cách ly tập trung tại tỉnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó
lường của dịch bệnh, BCĐ tỉnh đang khẩn trương tiếp tục thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Nhận định, dự báo tình hình dịch bệnh trong thời gian tới
Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, kết quả đánh giá nguy
cơ của Bộ Y tế, Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Ban chỉ đạo phòng, chống
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dịch Covid-19 của tỉnh cho thấy dịch bệnh COVID-19 có khả năng lây lan rộng
tại cộng đồng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
khi mà các địa phương xung quanh đều đã có những ca lây nhiễm trong cộng
đồng và một F0 đã sang Thái Bình tiếp xúc nhiều người, nhiều F1 tiếp xúc gần
với F0 ở các địa phương khác rồi về tỉnh.
Tính từ thời điểm tháng 1/2021 đến hiện tại, Ngành Y tế đã tập trung điều
tra dịch tễ, truy vết được 47.732 trường hợp có liên quan đến ca nhiễm Covid19, và gần đây nhất từ 29/4/2021 phát hiện có liên quan tiếp xúc gần với ca bệnh
là 18 trường hợp (F1) và có hơn 4.000 trường hợp có tiếp xúc gần (F2). Trong
số các trường hợp trên, đã cách ly tại cơ sở y tế 320 trường hợp, cách ly tập
trung 237 trường hợp, số còn lại là cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Đêm ngày
05/5/2021, tại địa bàn tỉnh Thái Bình đã xuất hiện 05 trường hợp dương tính với
Sars – Cov 2 trong cộng đồng.
Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp trên, để chủ động trong
công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và
triển khai thu dung, cách ly, điều trị tại chỗ cho bệnh nhân Covid-19 thì việc
thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại tỉnh Thái Bình là một nhiệm vụ
cấp bách hiện nay.
III. MỤC ĐÍCH
- Thiết lập và triển khai bệnh viện dã chiến (BVDC) điều trị Covid-19 để
đáp ứng yêu cầu thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều
trị cho các bệnh nhân Covid-19 nhằm giúp giảm tải cho các cơ sở y tế và để tập
trung điều trị cho các bệnh nhân nặng và rất nặng.
- Việc thiết lập BVDC không ảnh hưởng đến hệ thống khám chữa bệnh đã
được hình thành để ứng phó với dịch bệnh Covid-19 ở tất cả các tuyến.
IV. YÊU CẦU
- Bệnh viện dã chiến được thiết lập theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đảm bảo tiết kiệm ngân sách và nâng cao
hiệu quả sử dụng.
- Địa điểm triển khai BVDC phải đảm bảo có không gian rộng, thoáng
gió, tách biệt khu dân cư, thuận tiện đi lại, sẵn có cơ sở vật chất thiết yếu, có đủ
năng lực về cung cấp nước sạch, xử lý vệ sinh môi trường, xử lý chất thải y tế;
- Nguồn lực của BVDC (nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu
hao...) được huy động từ các cơ sở y tế (cả công lập, ngoài công lập) để phục vụ
điều trị bệnh Covid-19 và các bệnh lý nền (Bệnh mãn tính phổ biến: tim mạch,
tiểu đường...); trong trường hợp cần thiết có thể được bổ sung từ nguồn dự trữ
phòng chống dịch của tỉnh và Quốc gia;
- Giám đốc BVDC chịu trách nhiệm toàn bộ việc xây dựng kế hoạch chi
tiết để đưa vào hoạt động các khoa, phòng và bộ phận của BVDC.
V. NỘI DUNG
1. Công tác chuẩn bị
- Trên cơ sở của Quyết định số …/QĐ - BCĐ ngày....của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình về việc ban hành Kế hoạch thiết lập
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Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đã
được phê duyệt với quy mô 500 giường.
- Trên cơ sở đề xuất của Ban quân dân y, thống nhất của Giám đốc Sở Y
tế và sự đồng thuận của Doanh nghiệp; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh
xây dựng kế hoạch trình kế hoạch tổng thể lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định và triển khai thực hiện, đưa vào áp dụng triển khai với quy mô 500
giường cách ly, điều trị; Giám đốc Sở Y tế phối hợp với cơ quan quân sự, công
an và các Sở, ban ngành liên quan giám sát việc triển khai thực hiện;
- Nhân lực được điều tiết từ các đơn vị y tế của ngành, gồm: Ban Giám
đốc: cán bộ y tế và lực lượng phục vụ ban đầu và các lực lượng chuyên gia
tuyến trên đến hỗ trợ.
- Nhân sự lãnh đạo cho BVDC cần được bổ nhiệm ngay từ khi bắt đầu
chuẩn bị; Giám đốc BVDC cần đề nghị: Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm nhân sự
các phòng, khoa, ban của BVDC; Giám đốc BVDC chỉ đạo hoàn thiện ngay văn
thư, hành chính của BVDC để đưa Bệnh viện đi vào hoạt động;
- Trang thiết bị, thuốc, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân: Được mua
sắm bởi nguồn ngân sách dự phòng của Tỉnh cùng các nguồn vốn hợp pháp khác
và có thể được điều tiết bổ sung từ các đơn vị y tế của ngành.
- Lãnh đạo cơ sở y tế được trưng dụng làm BVDC có trách nhiệm lập
danh sách đăng ký chất lượng toàn bộ cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, nhân
lực hiện có được đưa vào diện sẵn sàng huy động để quản lý.
- Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc BVDC có trách nhiệm phối hợp với các cơ
quan có liên quan tổ chức triển khai BVDC theo kế hoạch; trong thời gian tối đa
là 07 ngày BVDC phải đi vào hoạt động.
- Trong thời gian 10 ngày, kể từ khi BVDC đi vào hoạt động, Ban Giám
đốc BVDC tiếp tục kiện toàn về tổ chức, nhân sự, bổ sung trang thiết bị để đảm
bảo cho BVDC hoạt động có hiệu quả.
2. Chức năng nhiệm vụ của BVDC
- Tiếp nhận khám, cấp cứu, điều trị và cách ly tất cả các trường hợp người
bệnh đã xác định nhiễm Covid -19 mới hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến.
- Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên đối với trường hợp bệnh nặng
theo đúng hướng dẫn phân tuyến điều trị Covid -19 của Bộ Y tế.
- Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng
dịch.
- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.
- Khi có quyết định giải thể BVDC, Ban Giám đốc BVDC có trách nhiệm
hoàn thành các sổ sách chứng từ thanh quyết toán, báo cáo chuyên môn, bàn
giao lại toàn bộ tài sản đã huy động (từ các đơn vị), bàn giao mặt bằng, nhận xét
đánh giá cán bộ trước khi trả về đơn vị công tác.
3. Qui trình vận hành BVDC
- Đội vận chuyển bệnh nhân sẽ thu dung các trường họp nghi ngờ vào khu
vực tiếp đón và sàng lọc bệnh nhân.
- Tại khu vực tiếp đón và sàng lọc: người bệnh được làm các xét nghiệm,
chụp phim Xquang, chẩn đoán và đưa vào khu vực điều trị.
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- Tại khu vực tiếp đón: bộ phận hành chính ghi chép vào sổ sách theo dõi,
bác sĩ làm hồ sơ bệnh án và đưa về các khu vực điều trị.
- Thực hiện chế độ giao ban hàng ngày giữa ban giám đốc và các khu vực
để nắm bắt, trao đổi chuyên môn và chỉ đạo điều hành chung toàn bệnh viện.
Giao ban tại các khu vực điều trị hàng ngày.
- Khi theo dõi, phát hiện những trường hợp nặng và rất nặng vượt quá khả
năng điều trị của BVDC, cần chuyển hoặc mời bệnh viện tuyến trên cử cán bộ hỗ
trợ.
- Quy trình làm việc của BVDC do Giám đốc bệnh viện quy định dựa trên
Quy chế bệnh viện, quyết địnhsố: 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ y
tế.
- Báo cáo tình hình hoạt động hàng ngày của BVDC với Ban Chỉ đạo
chống dịch cấp tỉnh.
- Chế độ lương và phụ cấp thực hiện theo chế độ chống dịch, do đơn vị
quản lý trực tiếp chi trả căn cứ vào chế độ phòng chống dịch theo Nghị quyết
37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ.
- Các công tác hành chính, tổ chức, hậu cần khác do bệnh viện tiền thân
của bệnh viện dã chiến chịu trách nhiệm.
- Ban Giám đốc BVDC thông qua Quy chế làm việc củaBVDC trình Ban
chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh phê duyệt và thực hiện.
- BVDC sẽ giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, do Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch cấp tỉnh quyết định.
4. Cơ cấu và tổ chức hoạt động BVDC
* BVDC được thiết lập bao gồm các khu vực cơ bản như sau:
- Khu Điều hành, hành chính;
- Khu tiếp đón và phân loại bệnh nhân;
- Khu chẩn đoán hình ảnh;
- Khu xét nghiệm;
- Khu hồi sức cấp cứu – Thận nhân tạo;
- Khu chăm sóc, điều trị bệnh nhân ở mức độ nhẹ, trung bình (bệnh nhân
dương tính);
- Khu chăm sóc, điều trị bệnh nhân chờ ra viện (bệnh nhân âm tính);
- Khu phẫu thuật;
- Khu dược, cấp phát thuốc, vật tư, hóa chất;
- Khu đồ vải và trang thiết bị y cụ;
- Nhà ăn;
- Khu kiểm soát nhiễm khuẩn;
- Khu nghỉ ngơi cho nhân viên;
- Khu giao ban trực tuyến;
- Bảo vệ và biển báo.
* Tổ chức hoạt động các khu vực của BVDC:
4.1. Khu Điều hành, hành chính: Bố trí ở khu vực riêng tầng 12 tòa nhà , có
đầy đủ các phương tiện liên lạc cần thiết như: điện thoại, fax, bộ đàm.
4.1.1. Ban Giám đốc
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Cơ cấu nhân sự: Ban Giám đốc: Gồm 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc
Nhiệm vụ:
- Trực tiếp chỉ đạo và vận hành BVDC;
- Giám đốc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ đối với các thành viên
trong Ban Giám đốc và đơn vị, bộ phận khoa/phòng thuộc BVDC để chỉ đạo,
phối hợp tổ chức các hoạt động của BVDC.
4.1.2. Bộ phận Hành chính quản trị, gồm các phòng chức năng:
a) Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Điều dưỡng
Cơ cấu nhân sự: 01 bác sỹ trưởng phòng và 02 nhân viên (trong đó có
01 nhân viên phụ trách Công nghệ thông tin).
Nhiệm vụ: Là Phòng chức năng của bệnh viện, chịu sự chỉ huy trực tiếp
của Giám đốc bệnh viện. Phòng Kế họach Nghiệp vụ - Điều dưỡng có chức
năng nắm tình hình thu dung bệnh nhân diễn ra từng ngày và tham mưu giúp
lãnh đạo, chỉ huy tổ chức điều hành các hoạt động chuyên môn kỹ thuật
(CMKT) trong bệnh viện; quản lý, chỉ đạo CMKT đội ngũ điều dưỡng của bệnh
viện; trực tiếp tổ chức hiệp đồng thực hiện công tác thu dung, cấp cứu, điều trị,
chăm sóc, dinh dưỡng Bệnh nhân Covid-19
b) Phòng Tổ chức - Hành chính
Cơ cấu nhân sự: 01 trưởng phòng, 02 nhân viên và các lực lượng hậu cần
(03 hộ lý; 04 bảo vệ; 01 lái xe; 01 nhân viên phụ trách điện-nước).
Nhiệm vụ: Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh
đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về
toàn bộ công tác hành chính quản trị và công tác nhân sự trong bệnh viện.
c) Phòng Tài chính kế toán
Cơ cấu nhân sự: 01 trưởng phòng và 02 nhân viên.
Nhiệm vụ: Phòng Tài chính kế toán: là Phòng chức năng của bệnh viện,
chịu sự chỉ huy trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện, sự chỉ đạo của cơ quan
nghiệp vụ cấp trên trực tiếp. Phòng Tài chính có chức năng giúp lãnh đạo, chỉ
huy bệnh viện giám sát, quản lý kinh phí cho các hoạt động của bệnh viện đúng
mục đích, đúng quy định pháp luật.
d) Phòng kiểm soát nhiễm khuẩn
Cơ cấu nhân sự: 01 trưởng phòng và 02 nhân viên.
Nhiệm vụ: chịu sự chỉ huy trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện, triển
khai phòng chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện, tập huấn kiểm soát nhiễm
khuẩn và giám sát nhân viên làm sạch.
4.2. Khu tiếp đón và phân loại bệnh nhân
- Cơ cấu nhân sự: Bác sĩ chuyên khoa nội, nhi, truyền nhiễm, điều dưỡng,
y công và đội vận chuyển người bệnh.
- Nhiệm vụ: Là bộ phận chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, chịu sự chỉ
huy trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện. Khu tiếp đón và phân loại bệnh nhân
có chức năng đón tiếp, khám, phân loại để chuyển các Khoa lâm sàng thu dung
điều trị bệnh nhân.
- Trang thiết bị và phương tiện: bàn tiếp đón với sổ sách, giấy tờ, biểu
mẫu hồ sơ bệnh án cần thiết; Giường khám cấp cứu; Các trang thiết bị khám
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thông thường: máy đo huyết áp, ống nghe, cân y tế.Tủ thuốc cấp cứu thông
thường và tủ thuốc cho phòng chống dịch bệnh Covid -19: dịch truyền, chống
sốc, thuốc kháng vi rút, kháng sinh, v.v...
- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: khẩu trang N95
hoặc tương đương, khẩu trang ngoại khoa, trang phục phòng hộ cá nhân.
4.3. Khu chẩn đoán hình ảnh
- Cơ cấu nhân sự: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật viên chẩn đoán hình
ảnh.
- Nhiệm vụ: Là bộ phận chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện; chịu sự chỉ
huy trực tiếp của Phó Giám đốc bệnh viện, có chức năng thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn về chẩn đoán hình ảnh.
- Cơ sở vật chất: Có buồng diện tích đủ để đặt máy chụp Xquang di
động, được bố trí gần khu vực tiếp đón và phân loại bệnh.
- Trang thiết bị và phương tiện: máy chụp X-quang lưu động có thể
chụp phổi thẳng, nghiêng ở tư thế nằm và đứng; máy rửa phim tự động, phim
các cỡ, thuốc tráng phim và các phương tiện bảo hộ cho nhân viên y tế (áo chì).
- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: khẩu trang N95
hoặc tương đương, khẩu trang ngoại khoa, trang phục phòng hộ cá nhân.
4.4. Khu vực xét nghiệm
- Cơ cấu nhân sự: Bác sĩ xét nghiệm, kỹ thuật viên xét nghiệm.
- Nhiệm vụ: Là bộ phận chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện và các lực
lượng khác do Sở Y tế điều động; chịu sự chỉ huy trực tiếp của Phó Giám đốc
bệnh viện, có chức năng lấy mẫu và chuyển thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm:
huyết học, sinh hóa, tế bào, vi sinh vật theo yêu cầu của các khoa lâm sàng và
lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán SARS-COV-2.
- Cơ sở vật chất: Có buồng diện tích đủ để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm,
được bố trí gần khu khám sàng lọc và khu hồi sức cấp cứu.
- Thiết bị và phương tiện: sử dụng luôn thiết bị và phương tiện hiện có
của Bệnh viện Thái Bình; Đối với các mẫu xét nghiệm chẩn đoán SARS-COV-2
thì phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) để lấy mẫu và xét
nghiệm.
- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: khẩu trang N95
hoặc tương đương, khẩu trang ngoại khoa, trang phục phòng hộ cá nhân… theo quy
định.
4.5. Khu vực hồi sức cấp cứu – Thận nhân tạo
- Cơ cấu nhân sự: Bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu, nội – thận, nhi,
truyền nhiễm, điều dưỡng, y công, số người có thể điều chỉnh tuỳ theo số lượng
bệnh nhân (BN) nặng thực tế.
- Nhiệm vụ: Là bộ phận chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, chịu sự quản
chỉ huy trực tiếp của Phó Giám đốc bệnh viện. Khu vực hồi sức cấp cứu có chức
năng thu dung, hồi sức cấp cứu đối với BN đang bị bệnh truyền nhiễm nguy
hiểm đe dọa đến tính mạng; Hồi sức cấp cứu tại chỗ cho các trường hợp nặng.
- Thiết bị và phương tiện: giường hồi sức cấp cứu với các trang thiết bị
tối thiểu: máy tạo ô-xy, máy thở không xâm nhập, máy thở oxy dòng cao
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(HFNC) monitor theo dõi BN, máy đo độ bão hoà ô-xy, bình ô-xy, các loại bóng
ambu, mask, dây thở ô-xy các loại, dây máy thở, máy đo huyết áp, ống nghe,
nhiệt kế, cọc truyền dịch, bơm tiêm điện, máy truyền dịch tự động.Tủ thuốc cấp
cứu với cơ số thuốc cho cấp cứu và phòng, chổng dịch bệnh Covid -19.
- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế:: trang phục phòng
hộ cá nhân, khấu trang N95 hoặc tương đương và khẩu trang ngoại khoa… theo quy
định.
4.6. Khu vực chăm sóc, điều trị BN dương tính ở mức độ nhẹ và trung
bình
- Cơ cấu nhân sự: Nhân lực: bác sĩ nội, nhi, truyền nhiễm, điều dưỡng, hộ
lý.
- Nhiệm vụ: Là bộ phận chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, chịu sự chỉ
huy trực tiếp của Phó Giám đốc bệnh viện. Có chức năng thu dung, điều trị BN
mắc bệnh Covid -19 ở người ở mức độ nhẹ và trung bình.
- Cơ sở vật chất: Sắp xếp và bố trí các buồng bệnh như sau:
+ Các buồng bệnh cho người bệnh đã chẩn đoán xác định bệnh Covid - 19.
Các buồng bệnh đảm bảo thông khí tốt (12 luồng trao đổi khí/giờ), có
buồng đệm giữa buồng bệnh và hành lang là nơi để phương tiện phòng hộ cá
nhân, phương tiện rửa tay, nơi đặt phương tiện thu gom chất thải, đồ vải và dụng
cụ y tế. Mỗi buồng bệnh có ít nhất 1 buồng vệ sinh cho người bệnh. Trường họp
nơi đặt bệnh viện dã chiến không có sẵn buồng vệ sinh, cần bố trí buồng vệ sinh
lưu động để đặt tại đây.
+ Buồng trực cho nhân viên y tế
+ Buồng hành chính: bàn, ghế làm việc, giao ban, tủ đựng hồ sơ bệnh án,
sổ sách, biểu mẫu, máy tính, máy in, điện thoại, đèn đọc phim Xquang….
+ Buồng kỹ thuật: nơi để tủ thuốc, xe tiêm và các dụng cụ phục vụ chăm
sóc người bệnh.
+ Buồng vệ sinh cho nhân viên y tế.
- Thiết bị và phương tiện: giường bệnh (có thể bố trí thêm giường xếp
khi cần thiết); tủ thuốc cấp cứu, xe tiêm v.v...Vật tư tiêu hao: bơm kim tiêm, dây
truyền dịch, bông, băng, gạc v.v... Phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải,
đồ vải, dụng cụ y tế; Phương tiện vệ sinh buồng bệnh; Dung dịch sát khuẩn tay
nhanh có chứa cồn.
- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế:: trang phục phòng
hộ cá nhân, khấu trang N95 hoặc tương đương và khẩu trang ngoại khoa và các
phương tiện khác theo quy định.
4.7. Khu vực chăm sóc, điều trị bệnh nhân chờ ra viện (âm tính)
- Cơ cấu nhân sự: Nhân lực: bác sĩ nội, nhi, truyền nhiễm, điều dưỡng,
hộ lý. Bố trí đủ nhân lực điều trị và chăm sóc số bệnh nhân theo quy mô bệnh viện dã
chiến.
- Nhiệm vụ: Là bộ phận chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, chịu sự chỉ
huy trực tiếp của Phó Giám đốc bệnh viện. Có chức năng theo dõi bệnh BN âm
tính, hết triệu chứng với bệnh Covid -19 trước khi ra viện; tư vấn, giáo dục sức
khỏe và các biện pháp cách ly tại nhà cho người bệnh khi về cộng đồng.
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- Cơ sở vật chất:Sắp xếp và bố trí các buồng bệnh như sau:
+ Buồng bệnh cho người bệnh hết triệu chứng, chờ ra viện.
+ Buồng trực cho nhân viên y tế
+ Buồng hành chính: bàn, ghế làm việc, giao ban, tủ đựng hồ sơ bệnh án,
sổ sách, biểu mẫu, máy tính, máy in, điện thoại….
+ Buồng kỹ thuật: nơi để tủ thuốc, xe tiêm và các dụng cụ phục vụ chăm
sóc người bệnh.
+ Buồng vệ sinh cho nhân viên y tế.
- Thiết bị và phương tiện: giường bệnh (có thể bố trí thêm giường xếp
khi cần thiết); tủ thuốc cấp cứu, xe tiêm v.v... Phương tiện thu gom và vận
chuyển chất thải, đồ vải, dụng cụ y tế; Phương tiện vệ sinh buồng bệnh; Dung
dịch sát khuẩn tay nhanh có chứa cồn.
- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: trang phục phòng
hộ cá nhân và khẩu trang ngoại khoa.
4.8. Khu dược, cấp phát thuốc và vật tư, hoá chất
- Cơ cấu nhân sự: dược sĩ, dược tá
- Nhiệm vụ: Là bộ phận chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện; chịu sự chỉ
huy trực tiếp, sự chỉ đạo và giám sát kỹ thuật của Phó Giám đốc bệnh viện.
Khoa Dược có chức năng đảm bảo trang bị, vật tư y tế cho mọi hoạt động
chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.
- Cơ sở vật chất: Bố trí như sau:
+ Phòng hành chính;
+ Kho thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao;
+ Nơi cấp thuốc cho các Khoa lâm sàng.
- Thuốc và phương tiện:Cơ số thuốc, vật tư, hoá chất, theo hướng dẫn
chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm Covid -19 và theo nhu cầu thực tế điều
trị tại khu vực hồi sức cấp cứu và khu điều trịBN.
- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: khẩu trang ngoại
khoa.
4.9. Khu đồ vải và dụng cụ y tế
- Cơ cấu nhân sự: nhân viên làm nhiệm vụ giặt, là hấp, sấy đồ vải và xử
lý dụng cụ y tế.
- Nhiệm vụ: Là bộ phận hậu cần của bệnh viện; chịu sự chỉ huy trực tiếp
của Phó Giám đốc bệnh viện; khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế; Cung ứng và
xử lý đồ vải và dụng cụ y tế cho khu điều trị; tẩy uế, giặt là, khử khuẩn đồ vải
theo đúng quy định. Chỉ đạo công tác thu gom và xử lý chất thải chuyên môn
theo đúng quy chế xử lý chất thải bệnh viện.
- Cơ sở vật chất: Tổ chức sắp xếp các nơi làm việc của Khu đồ vải và
dụng cụ y tế với từng bộ phận liên hoàn, hợp lý đảm bảo công tác chuyên môn.
- Thiết bị và phương tiện: Máy giặt, máy sấy, autoclavecó công suất đáp
ứng yêu cầu, bàn là; Phương tiện vận chuyển đồ vải sạch, bẩn; Các phương tiện
khác; Trường hợp không thể bố trí khu vực cung ứng đồ vải thì cần xác định đơn
vị cung ứng đồ vải từ bên ngoài.
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- Phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế: khẩu trang ngoại
khoa; găng tay.
4.10. Nhà ăn
- Cơ cấu nhân sự: Có đủ nhân lực để chế biến và phục vụ ăn cho bệnh
nhân và nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện dã chiến.
- Nhiệm vụ: Là bộ phận hậu cần của bệnh viện; chịu sự chỉ huy trực tiếp
của Phó Giám đốc bệnh viện có nhiệm vụ chế biến và cung cấp suất ăn cho
người bệnh, nhân viên y tế tận nơi.
- Thiết bị và phương tiện:
+ Sử dụng căntin hoặc thiết kế nhà bếp dã chiến.
+ Trang bị thêm bếp gas, các dụng cụ chế biến thức ăn, khay đựng thức ăn,
các dụng cụ cần thiết khác để phục vụ bữa ăn.
- Phương tiện phòng hộ cá nhân: khẩu trang ngoại khoa; găng tay.
4.11. Khu nghỉ ngơi cho người phục vụ
- Cơ cấu nhân sự: Nhân viên phục vụ ăn, giặt là và vệ sinh.
- Nhiệm vụ: Là bộ phận hậu cần của bệnh viện; chịu sự chỉ huy trực tiếp
của Phó Giám đốc bệnh viện, là nơi để nhân viên y tế, người phục vụ nghỉ ngơi
để hồi phục sức khỏe, đảm bảo nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến.
- Thiết bị và phương tiện:
+ Giường, chăn màn, tủ cá nhân
+ Thu gom đồ vải, chăn màn, quần áo, giặt là
+ Các đồ thiết yếu cá nhân.
- Phương tiện phòng hộ cá nhân: khẩu trang ngoại khoa; găng tay.
4.12. Khu chống nhiễm khuẩn
- Cơ cấu nhân sự: nhân lực chuyên ngành kiểm soát nhiễm khuẩn; Nhân
viên thu gom, xử lý chất thải y tế và nhân viên vệ sinh bệnh viện.
- Nhiệm vụ: Là bộ phận hậu cần của bệnh viện; chịu sự chỉ huy trực tiếp
của Phó Giám đốc bệnh viện, là nơi đặt phương tiện thu gom và lưu giữ chất thải
tập trung, phương tiện vệ sinh và khử khuẩn buồng bệnh; tổ chức hoạt động theo
đúng quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn; tổ chức tốt quy định về kiểm
soát nhiễm khuẩn.
- Cơ sở vật chất: Tổ chức sắp xếp các nơi làm việc của Khu Kiểm soát
nhiễm khuẩn đảm bảo liên hoàn và phù hợp.
- Thiết bị và phương tiện:
+ Túi, thùng đựng chất thải rắn y tế các loại
+ Xe thu gom chất thải y tế
+ Thùng lưu giữ tạm thời chất thải y tế (lây nhiễm) và chất thải thông
thường.
+ Phương tiện vệ sinh và khử khuẩn buồng bệnh.
- Phương tiện phòng hộ cá nhân: khẩu trang ngoại khoa; găng tay.
4.13. Biển hiệu và bảo vệ
Bệnh viện dã chiến và các khu vực trong bệnh viện phải có hệ thống biển
hiệu đầy đủ và rõ ràng.
* Trạm gác
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- Bố trí trạm gác ở cổng và các lối ra vào cơ sở cách ly.
- Bố trí điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí
được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay.
- Trạm gác có bảo vệ trực 24/24 giờ hàng ngày; tuyệt đối không cho phép
những người không có nhiệm vụ vào cơ sở cách ly. Bố trí lực lượng tuần tra
hàng giờ để đảm bảo an ninh, trật tự
- Đặt biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN
PHÒNG, CHỐNG COVID-19 - KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO”.
- Trạm gác do lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đảm nhiệm.
- Có thùng đựng rác có nắp đậy, có đạp chân.
* Khu vực buồng bệnh cách ly: ghi rõ hạn chế việc ra vào, khoanh vùng
phân khu cách ly bằng hàng rào mềm hoặc hàng rào cứng tùy theo điều kiện.
Đặt biển cảnh báo nền đỏ chữ vàng: “KHU VỰC ĐIỀU TRỊ CÁCH LY KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO”
Bố trí đội bảo vệ bệnh viện và lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ
kiểm soát việc ra vào bệnh viện dã chiến.
5. Chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid -19
Việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid -19 tại bệnh viện quy định chi
tiết tại Quyết định 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế về việc hướng
dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Covid-19).
Bệnh viện đảm bảo số lượng bình thở ô-xy, đảm bảo chức năng thu dung,
sàng lọc, chăm sóc, điều trị và theo dõi tiến triển của người bệnh.
6. Khử trùng, phòng chống nhiễm chéo, xử lý chất thải
Quy trình và cách thức khử trùng, phòng chống nhiễm chéo tại bệnh viện,
xử lý rác thải y tế và rác thải thông thường đảm bảo thực hiện theo đúng quy
định tạiQuyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc
“Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh” và các quy định hiện hành.
V. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VẬN HÀNH BVDC
1. Nhân lực
- Đối với lực lượng chuyên môn, được huy động từ các cơ sở y tế công
lập (quân y, dân y) và ngoài công lập trên địa bàn; Số lượng nhân lực: Nhân lực
sử dụng cho bệnh viện dã chiến áp dụng hệ số 1,0 – 1,2/giường bệnh.
- Nhân lực phi y tế: huy động ở các cơ quan, lực lượng dân quân tự vệ,
chiến sỹ công an, quân sự.
- Cơ cấu nhân lực: Căn cứ theo yêu cầu của từng khoa, phòng của bệnh
viện dã chiến và theo quy mô bệnh viện để bố trí nhân lực phù hợp:
+ Nhân lực chuyên môn y tế chiếm tỷ lệ 60% - 65% trong tổng số người
phục vụ. Cán bộ y tế bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên,
dược tá, hộ lý, y công được phân công đảm trách các đơn vị chuyên môn.
+ Nhân lực hỗ trợ: Các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần và hành
chính khác như tại nhà ăn và cung cấp dinh dưỡng cho nhân viên y tế, người
bệnh và người phục vụ. Khu vực hành chính, cấp điện, nước, thông tin liên lạc,
thu gom và xử lý đồ vải, vận chuyển chất thải.
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(cụ thể kèm theo Phụ lục số 01)
2. Trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện
Bệnh viện dã chiến thiết lập bao gồm trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá
chất, phương tiện y tế và phi y tế, được huy động, trưng dụng trên cơ sở tại chỗ.
Trường hợp không đủ hoặc không đáp ứng được yêu cầu của bệnh viện dã chiến
theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế có trách nhiệm đề xuất với Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh bố trí kinh phí để mua sắm phục vụ theo
đúng quy định.
Danh mục, số lượng các trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu
sử dụng trong 3 tuần liên tiếp, được quy định chi tiết tại Quyết định 941/QĐBYT ngày 17/3/2020 của Bộ Y tế về danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và
thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh Covid -19.
Danh mục, số lượng các phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu được
quy định chi tiết tại Quyết định 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về
danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách
ly người bệnh Covid -19.
3. Cơ sở vật chất
- Trưng dụng hạ tầng sẵn có của Bệnh viện Thái Bình để triển khai
BVDC; các trang bị phi y tế huy động từ các cơ sở y tế trên địa bàn (giường, bàn
ghế, trang bị văn phòng, xe tải, máy giặt...);
a) Hệ thống cấp điện
Rà soát, kiểm tra hệ thống điện và hệ thống điện dự phòng đảm bảo đủ
công suất vận hành thiết bị và chiếu sáng nhân tạo theo các quy định hiện hành.
b) Hệ thống thông tin liên lạc
- Điện thoại
- Mạng điện thoại.
- Mạng Internet.
- Hệ thống máy tính có kết nối mạng.
c) Hệ thống phòng cháy chữa cháy
Đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định.
d) Điều kiện vệ sinh môi trường
Đảm bảo các điều kiện cần thiết theo quy định để đảm bảo hoạt động của
Bệnh viện, gồm:
- An toàn bức xạ;
- Phòng cháy chữa cháy;
- Xử lý chất thải y tế (rắn, lỏng, khí).
- Xử lý rác thải sinh hoạt.
4.Ngân sách để vận hành BVDC
- Nguồn ngân sách:
+ Ngân sách địa phương;
+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ;
+ Ngân sách được tài trợ bởi các tổ chức, cá nhân;
+ Bảo hiểm y tế;
+ Nguồn hợp pháp khác;
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- Chế độ chi:
+ Đối với khối hưởng lương từ NSNN: được hưởng nguyên lương, phụ
cấp nghề, phụ cấp độc hại và các khoản phụ cấp tham gia phòng chống dịch theo
quy định;
+ Đối với khối không hưởng lương từ NSNN: các doanh nghiệp, chủ hộ
kinh doanh...trả lương tháng, bảo hiểm xã hội theo thỏa thuận lao động và được
hưởng các khoản phụ cấp tham gia phòng chống dịch theo quy định;
+ Các khoản chi phí cho điều trị: theo các quy định hiện hành;
+ Các khoản chi khác (điện, nước, xăng, dầu...): thanh toán thực tế.
5. Khen thưởng, Kỷ luật
- Các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được khen thưởng kịp
thời theo các hình thức quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng;
- Các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không tốt sẽ bị kỷ
luật hoặc xử lý hình sự theo quy định.
VI. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, BỔ SUNG, SỬ DỤNG
1. Cơ sở hạ tầng
a) Cơ sở vật chất
Sử dụng cơ sở vật chất hiện có của Bệnh viện Thái Bìnhvới quy mô 500
giường bệnh.
Tùy tình hình dịch bệnh thực tế, giao Sở Y tế chủ trì xây dựng, điều chỉnh
phương án cải tạo, sử dụng cơ sở vật chất phù hợp hoạt động Bệnh viện dã
chiến.
b) Hệ thống cấp điện
- Sử dụng hệ thống điện đang có; khảo sát lắp đặt hệ thống cấp điện tại
những bộ phận cần thiết, đảm bảo đủ công suất vận hành thiết bị và chiếu sáng
nhân tạo theo các quy định hiện hành.
- Trang bị máy phát điện đủ công suất để phục vụ các hoạt động của Bệnh
viện trong trường hợp cúp điện hoặc hệ thống điện hư hỏng, đảm bảo không ảnh
hưởng đến việc khám và điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện.
- Lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng ngoài nhà, lối đi và các vùng phụ cận
khác.
c) Hệ thống thông tin liên lạc
- Kiểm tra và lắp đặt hệ thống điện thoại liên lạc nội bộ, ngoài tỉnh.
- Lắp đặt tối thiểu 02 đường truyền ADSL (kết nối Internet) và có Hệ
thống Wifi toàn Bệnh viện.
- Trang bị hệ thống máy tính nối mạng toàn Bệnh viện.
d) Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện
- Tiến hành lắp đặt và triển khai Phần mềm hệ thống quản lý thông tin
Bệnh viện (HIS) để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.
- Trang bị hệ thống quét mã QR code.
đ) Hệ thống phòng cháy chữa cháy
Kiểm tra hệ thống còi báo động, bình cứu hỏa, cung cấp nước chữa cháy
và các phương tiện PCCC khác tuân theo các quy định trong TCVN 2622:2012
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và TCVN 6160:2012, đảm bảo an toàn cháy cho Bệnh viện dã chiến theo quy
định.
e) Biển hiệu và bảo vệ
- Trang bị hệ thống biển hiệu đầy đủ và rõ ràng; Bổ sung các nội quy, quy
chế, biển hiệu các khoa, phòng.
- Khu vực buồng bệnh cách ly ghi rõ hạn chế việc ra vào và quy chế trong
từng buồng bệnh.
- Huy động nhân lực từ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bố trí
đội bảo vệ bệnh viện và kiểm soát việc ra vào Bệnh viện dã chiến.
2. Điều kiện vệ sinh môi trường
a) Hệ thống xử lý nước thải
- Kiểm tra Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện được trang bị; đảm
bảo chất lượng nước thải theo quy định trong TCVN 7382 : 2004 và TCVN
6772 : 2000 trước khi chảy vào hệ thống thoát nước của khu vực.
- Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định;
SởTài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra và cho phép xả thải theo quy
định.
- Chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động được quản lý theo đúng
quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT; Quyết định số
3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh phòng,
chống dịch Covid-19”; Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2021 của Bộ
Y tế “về việc hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh” và các quy định hiện hành khác.
b) Hệ thống cấp, thoát nước
- Sử dụng hệ thống đường ống nước, bể nước và bồn chứa sẵn có.
- Đảm bảo hệ thống nước tại các họng cấp nước chữa cháy để xử lý các
tình huống cháy có thể xảy ra.
- Kiểm tra hệ thống cấp nước của Bệnh viện đã có, nếu cần phải cải tạo,
lắp đặt hệ thống cấp nước 24 giờ/ngày theo TCVN 4513 và đảm bảo tiêu chuẩn
chất lượng nước theo quy định của TCVN 5502:2003, đảm bảo cấp nước cho
Bệnh viện tối thiểu 100m3/ngày tương ứng với quy mô 100 giường bệnh; đồng
thời có hệ thống lọc nước vô trùng, đảm bảo chất lượng và liên tục trong ngày
đối với các khu vực lâm sàng và cận lâm sàng theo đúng yêu cầu quy định.
- Kiểm tra hệ thống thoát nước mặt xem đã được thiết kế theo nguyên lý
tự chảy, cống thu gom (kết hợp rãnh có nắp đậy) tuân theo quy định trong
TCVN 4474 hay chưa, hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt phải
được bố trí riêng; Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra và cho
phép xả thải theo quy định.
c) An toàn bức xạ
Sử dụng phòng X-quang hiện có, lắp đặt máy Xquang được điều động;
khảo sát, kiểm tra lại các điều kiện đảm bảo an toàn, kiểm soát bức xạ theo
TCVN 6561 và TCVN 6869; Sở Khoa học &Công nghệ chịu trách nhiệm kiểm
tra, xác nhận đủ điều kiện tiến hành công việc bức xạ.
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d) Xử lý rác thải sinh hoạt và rác y tế
Sử dụng khu nhà xử lý rác và chứa rác hiện có của Bệnh viện Thái Bình
để tập trung rác thải theo đúng quy định. BVDC chịu trách nhiệm thu gom và xử
lý rác thải phát sinh tại BVDC với tần suất 1 lần/ngày.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của tỉnh
- Ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thành lập bệnh viện dã chiến và
Quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến, thông qua Quy chế làm việc của bệnh
viện dã chiến.
- Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều hành Bệnh viện dã
chiến.
- Giao Sở Y tế phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chịu
trách nhiệm quản lý, vệ sinh cơ sở vật chất trước và trong quá trình sử dụng.
- Xem xét, chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị tích cực chủ động triển khai các
hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý để đảm bảo hoạt động Bệnh viện dã chiến.
- Xem xét, bố trí nguồn kinh phí thiết lập, vận hành Bệnh viện dã chiến.
2. Sở Y tế
- Chủ động tham mưu Ban chỉ đạo cấp tỉnh Ban hành Quyết định thành
lập Ban chỉ đạo, thiết lập và điều hành Bệnh viện dã chiến, gồm các tiểu ban:
+ Tiểu ban quản lý, điều hành;
+ Tiểu ban cơ sở vật chất, hậu cần: Phụ trách đảm bảo các điều kiện về cơ
sở vật chất và các điều kiện phụ trợ (gồm: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi
trường, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Y tế, Sở thông tin truyền thông, Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh, Cty Điện lực tỉnh, Cty Cấp nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh).
+ Tiểu ban chuyên môn: Phụ trách đảm bảo các điều kiện về nhân lực,
trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao (gồm: Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Kế hoạch &
Đầu tư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, BHXH tỉnh, Ban Quân y – BCH Quân sự tỉnh).
+ Tiểu ban an ninh: Phụ trách đảm bảo các điều kiện về an ninh, cách ly,
bảo vệ khu vực bệnh viện dã chiến (gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh, lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Thái Bình).
- Chủ động tham mưu UBND tỉnh điều hành, chỉ đạo các Sở, ngành tích
cực phối hợp các hoạt động thiết lập bệnh viện dã chiến.
- Chủ động chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây
dựng phương án đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế đảm bảo
hoạt động Bệnh viện dã chiến quy mô 250 giường và chuẩn bị khả năng nâng
cấp lên quy mô 500 giường khi cần thiết.
- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng phương án đảm bảo
các điều kiện cung ứng điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống quản lý
thông tin bệnh viện (HIS), hệ thống xử lý chất thải cho hoạt động của BVDC
- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thiết lập, vận hành
BVDC.
- Điều động, bố trí nhân sự phù hợp chức năng nhiệm vụ tham gia Ban
Chỉ đạo điều hành BVDC.
- Quản lý, vận hành BVDCkhi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ.
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3. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
Quyết định thành lập BVDC; phối hợp với Sở Y tế rà soát nhân lực, điều động
nhân sự tham gia theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
Phối hợp với Sở Y tế tổng hợp và ban hành các Quyết định khen thưởng
và kỷ luật đối với các nhân sự phục vụ tại BVDC khi cần thiết.
4. Sở Tài chính
- Cử nhân sự phù hợp chức năng nhiệm vụ tham gia Ban Chỉ đạo điều
hành BVDC.
- Chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp các Sở, ngành, cơ quan có liên quan
đảm bảo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất BVDCtrước khi tham mưu UBND tỉnh
bàn giao cho Sở Y tế quản lý, vận hành BVDC.
- Phối hợp Sở Y tế xem xét, thẩm định và tham mưu UBND tỉnh bố trí
nguồn kinh phí thiết lập và vận hành BVDCphù hợp tình hình thực tế của dịch
bệnh Covid-19 tại tỉnh.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Cử nhân sự phù hợp chức năng nhiệm vụ tham gia Ban Chỉ đạo điều
hành BVDC.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế nghiên cứu, đề xuất các
nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương, địa phương và huy động các nguồn vốn
khác để thực hiện Đề án.
6. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Cử nhân sự phù hợp chức năng nhiệm vụ tham gia Ban Chỉ đạo điều
hành BVDC.
- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn bệnh viện phương thức thanh toán chi
phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến hoạt động của Đề án.
- Phối hợp Sở Y tế giám sát và giải quyết kịp thời những khó khăn,
vướng mắc về bảo hiểm y tế trong quá trình thực hiện Đề án.
7. Công an tỉnh
- Cử nhân sự phù hợp chức năng nhiệm vụ tham gia Ban Chỉ đạo điều
hành BVDC.
- Chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đảm bảo an ninh, cách ly khu
vực BVDCtrong thời gian hoạt động.
- Tham mưu và triển khai các phương án đảm bảo an toàn phòng cháy
chữa cháy tại BVDCtheo quy định.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn tỉnh trong thời gian có dịch.
8. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
- Cử nhân sự phù hợp chức năng nhiệm vụ tham gia Ban Chỉ đạo điều
hành BVDC.
- Cử lực lượng làm nòng cốt phối hợp với ngành y tế để thiết lập BVDC
(vận chuyển, bố trí giường bệnh, vật tư, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị y
tế….).
17

- Phối hợp Công an tỉnh đảm bảo an ninh, cách ly khu vực BVDC trong
thời gian hoạt động.
- Phối hợp Sở Y tế xây dựng phương án và điều động nhân sự, hỗ trợ các
trang thiết bị y tế sẵn có nhằm đáp ứng hoạt động khám chữa bệnh tại BVDC.
9. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
- Cử nhân sự phù hợp chức năng nhiệm vụ tham gia Ban Chỉ đạo điều
hành BVDC.
- Chuẩn bị phương án nhân sự hỗ trợ đảm bảo an ninh, cách ly khu vực
BVDCtrong thời gian hoạt động khi có yêu cầu hỗ trợ.
10. Sở Khoa học & Công nghệ
- Cử nhân sự phù hợp chức năng nhiệm vụ tham gia Ban Chỉ đạo điều
hành BVDC.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát, đảm bảo các điều kiện an toàn bức xạ để
vận hành hệ thống X-quang đáp ứng hoạt động chuyên môn của BVDC.
11. Sở Tài nguyên & Môi trường
- Cử nhân sự phù hợp chức năng nhiệm vụ tham gia Ban Chỉ đạo điều
hành BVDC.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát, đảm bảo các điều kiện quản lý chất thải y tế
đáp ứng điều kiện hoạt động BVDCtheo quy định.
12. Công ty Điện lực tỉnh
- Cử nhân sự phù hợp chức năng nhiệm vụ tham gia Ban Chỉ đạo điều
hành BVDC.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát, cung cấp điện và phương án xử lý khi có sự
cố xảy ra nhằm đảm bảo hoạt động BVDC.
13. Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh
- Cử nhân sự phù hợp chức năng nhiệm vụ tham gia Ban Chỉ đạo điều
hành BVDC.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát, đảm bảo hệ thống và cung cấp đủ nước cho
hoạt động của BVDC.
14. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình
- Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn thành phố và đặc biệt khu vực BVDC.
- Chuẩn bị phương án nhân sự hỗ trợ đảm bảo an ninh, cách ly khu vực
BVDCtrong thời gian hoạt động khi có yêu cầu hỗ trợ.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, tránh gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng.
Trên đây là Kế hoạch thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh Covid-19
tại tỉnh Thái Bình. Kế hoạch này sẽ được bổ sung thường xuyên, kịp thời để phù
hợp với tình hình diễn biến dịch, cũng như quá trình triển khai công tác thiết lập,
vận hành BVDC phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại địa phương./.
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