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KẾ HOẠCH 

Về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp  

do chủng mới của virut Corona gây ra 

 

 Thực hiện Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND 

thành phố về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do 

chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn thành phố, đồng thời để chủ động 

phòng, chống dịch bệnh, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho công 

chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các phòng, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở. 

2. Kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến dịch bệnh xảy ra tại cơ quan, 

đơn vị.  

3. Quá trình triển khai thực hiện, giải quyết các vụ việc liên quan đến dịch 

bệnh phải đảm bảo các quy trình, quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Hạn chế đến mức thấp nhấp hậu quả, tác hại xảy ra, đồng thời không gây hoang 

mang cho công chức, viên chức, người lao động. 

4. Khi có tình huống xảy ra, thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời với 

các cơ quan, đơn vị liên quan để phục vụ công các chỉ đạo có hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP CỤ THỂ 

1. Công tác hậu cần 

- Tổ chức tổng dọn vệ sinh toàn bộ nơi làm việc, phun thuốc sát khuẩn bằng 

dung dịch CloraminB (01 lần/tuần), đặc biệt là các thiết chế văn hóa – thể thao 

thuộc quyền quản lý, sử dụng của ngành. 

- Phân công lịch trực vệ sinh, triển khai khử khuẩn bằng khăn ướt (tẩm 

CloraminB) lau chùi các cabin thang máy tại cơ quan (nếu có), tay cầm cầu 

thang, tay nắm cửa và phòng làm việc thực hiện hàng ngày.  

- Bố trí dung dịch rửa tay chứa cồn sát khuẩn, khẩu trang y tế tại cơ quan, 

đơn vị, đặc biệt là các bảo tàng phục vụ khách tham quan. 

- CCVC, NLĐ nâng cao ý thức phòng, chống dịch cúm bằng cách tự trang 

bị và luôn đeo khẩu trang, tự giác, thường xuyên rửa tay bàng dung dịch có cồn 

trong quá trình làm việc. 

- Bố trí và yêu cầu các tổ chức, công dân, khách du lịch luôn đeo khẩu trang 

khi đến liên hệ công tác, tham quan.  
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- Kiểm soát nhiệt độ tại cơ quan, đơn vị, các phòng làm việc đảm bảo luôn 

điều chỉnh tối thiểu là 26
o
C.  

2. Công tác truyền thông, khuyến cáo 

- Đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị phân công lãnh đạo đơn vị và chuyên 

viên theo dõi phòng, chống dịch chủ động cập nhật các chỉ đạo mới của cấp trên, 

thường xuyên lấy thông tin, nội dung truyền thông được đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Y tế thành phố: soyte.danang.gov.vn về phòng, chống 

dịch bệnh do chủng virut mới Corona gây ra.  

- Tùy thuộc vào điều kiện hiện có của các đơn vị có thể sử dụng các cách 

thức để truyền thông, tuyên truyền những nội dung cần thiết về dịch bệnh tại nơi 

làm việc: sử dụng loa phát thanh; trang bị các giá chữ X (standee); trình chiếu 

clip tuyên truyền trên các màn hình LED, tivi; dán các paner tuyên truyền, phát 

tờ rơi tại cơ quan theo mẫu được Sở Y tế thành phố cung cấp.  

- Đề nghị CCVC, NLĐ trong toàn ngành tuân thủ nghiêm ngặt Luật An 

ninh mạng, không phát tán thông tin không chính thống trên mạng xã hội, mạng 

internet hoặc bình luận, tương tác với các bài viết có nội dung tiêu cực về 

phòng, chống dịch bệnh Corona không đúng với chỉ đạo của thành phố và của 

ngành. 

- Bên cạnh việc dừng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao theo 

chỉ đạo, khuyến cáo các phòng, đơn vị hạn chế tổ chức hội họp, tiếp khách, tiếp 

công dân tại phòng làm việc trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. 

3. Trong trường hợp nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, các đơn vị 

chủ động triển khai việc đo thân nhiệt để kiểm soát, phát hiện nguồn bệnh sớm 

và tổ chức cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan, khách 

tham quan,… đi vào một lối cửa duy nhất. 

4. Nếu phát hiện trường hợp sốt, nghi ngờ dịch bệnh phải nhanh chóng đưa 

người bệnh đến Bệnh viện Đà Nẵng hoặc liên lạc qua số điện thoại đường dây 

nóng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế thành phố: 

soyte.danang.gov.vn để được hỗ trợ và tiến hành khử trùng, tẩy độc phòng cách 

ly theo quy trình.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi đơn vị có kế hoạch cụ thể 

triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, phương 

án để sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch bệnh; chủ động và kịp thời đề xuất 

các nội dung liên quan hoạt động sự nghiệp phù hợp với tình hình diễn biến dịch 

bệnh. 

2. Lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp triển khai, quán triệt đến toàn bộ 

công chức, viên chức, người lao động để phối hợp thực hiện.  

3. Giao phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chủ trì, phối hợp 

với phòng Quản lý Văn hóa tham mưu hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh trong cộng đồng và tại các lễ hội, di tích, hoạt động, thiết chế 

văn hóa – thể thao thuộc sự quản lý của ngành.  
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4. Giao các phòng: Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Quản lý Văn 

hóa, Quản lý Thể dục Thể thao trong phạm vi chức năng tham mưu lãnh đạo Sở 

báo cáo UBND thành phố chỉ đạo các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với 

tình hình diễn biến dịch và theo chỉ đạo của cấp trên. 

5. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị có liên quan tiếp 

tục theo dõi tình hình chung, thường xuyên cập nhật chỉ đạo của cấp trên, nếu 

phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh cho lãnh đạo Sở để chỉ đạo. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới 

của virut Corona gây ra của Sở Văn hóa và Thể thao, đề nghị các phòng, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc triển khai thực hiện và báo cáo khi có yêu cầu./. 

Nơi nhận:  
- UBND Thành phố (để b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở (để c/đạo); 

- Các phòng, ĐVSN trực thuộc; 

- Lưu:VT, VP(Trâm). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Vỹ 
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