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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:          /KH-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Bình Định,  ngày  23  tháng  8  năm 2021 

  

KẾ HOẠCH 

PHÕNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC PHƢƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ CÁC 

TRƢỜNG HỢP MẮC COVID-19 
 

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người 

lao động” và các văn bản chỉ đạo liên quan; 

Thực hiện Công văn số 5074/UBND-VX ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc phòng, chống dịch Covid – 19 tại cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

tại Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021. Sở Khoa học và Công nghệ xây 

dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-

19 tại cơ quan cụ thể như sau:  

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định 

2. Tổng số công chức, viên chức và lao động hợp đồng (Gọi tắt chung là 

người lao động): 29 người 

- Số người lao động tại địa phương: 29 người 

- Số người lao động làm việc ngoại tỉnh: Không có 

- Số người lao động lưu trú tại nhà trọ trên địa bàn: 01 người 

- Số người lao động lưu trú tại đơn vị: 02 người 

- Số người lao động ký hợp đồng dài hạn: 03 người 

- Số người lao động ký hợp đồng ngắn hạn: Không có 

- Số người lao động ký hợp đồng làm với nhiều đơn vị: Không có 

- Số người lao động là người nước ngoài: Không có 

3. Số ngƣời lao động theo từng phòng/vị trí làm việc 

3.1. Ban Giám đốc Sở: 03 người 

3.2. Văn phòng Sở: 11 người 

3.3. Thanh tra Sở: 03 người 

3.4. Phòng Quản lý chuyên ngành: 04 người 

3.5. Phòng Quản lý khoa học: 04 người 

3.6. Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ: 04 người 

4. Tổng số cán bộ y tế: Không có 

5. Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-2194-qd-bcdqg-2020-huong-dan-phong-chong-lay-nhiem-dich-covid-19-noi-lam-viec-447630.aspx
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- Họ và tên: Võ Hoàng Hùng  

- Số điện thoại: 0902434170 

- Email: hungvh@skhcn.binhdinh.gov.vn 

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Chức vụ và vị trí công tác: Phó Chánh Văn phòng Sở  

B. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép hạn 

chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo các mức độ 

nguy cơ. 

- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 

theo các phương án. 

C. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19 

1. Các vị trí có tập trung đông người tại Sở Khoa học và Công nghệ: 

Vị trí 1: Cổng chính ra vào trụ sở cơ quan 

Vị trí 2: Phòng họp tầng 1 (tổ chức các cuộc họp) 

Vị trí 3: Phòng Văn thư  (thực hiện giao nhận tài liệu) 

Vị trí 4: Phòng Thanh tra (tiếp công dân)  

Vị trí 5: Nhà xe chung  

2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn tại Sở 

Khoa học và Công nghệ 

Vị trí 1: Tay vịn cầu thang từ tầng trệt đến tầng 2 

Vị trí 2: Tay nắm cửa Phòng họp tầng 1 

Vị trí 3: Bàn họp tầng 1  

Vị trí 4: Máy chấm công tại tầng trệt 

3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ của đơn vị 

4. Phƣơng tiện vận chuyển của cơ quan 

Số lượng xe: 01 xe ô tô Fortuner 07 chỗ 

 Số lượng lái xe: 01 người 

5. Mức độ nguy cơ dịch Covid-19 tại địa phƣơng nơi đơn vị đặt trụ sở 

Sở Khoa học và Công nghệ có trụ sở đóng trên địa bàn Phường Ngô Mây, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.   

Hiện nay trên địa bàn phường Ngô Mây, thành phố Quy nhơn đang thực hiện 

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện giãn 
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cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

D. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÕNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

I. Phƣơng án phòng, chống dịch Covid-19  

1. Phƣơng án phòng, chống dịch trong điều kiện bình thƣờng mới 

 Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong điều kiện bình 

thường mới, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị  thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của ỉnh 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 Thực hiện biện pháp 5k của Bộ Y tế, triển khai chặt chẽ các biện pháp quản lý 

người, khách đến liên hệ công tác tại cơ quan. 

Yêu cầu người lao động và khách đến liên hệ công tác phải thực hiện đo thân 

nhiệt, quét mã QR code, khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng 

cách tối thiểu theo quy định; Trường hợp người ra vào không thể thực hiện việc 

quét mã QR code, cơ quan tăng cường bố trí nhân viên kiểm soát. Bố trí biển báo 

hướng dẫn, hình ảnh truyền thông như thông điệp 5K tại các khu vực dễ nhìn thấy. 

Lập danh sách người lao động bao gồm đầy đủ thông tin về nhà trọ, nơi lưu 

trú. Yêu cầu người lao động khai báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0, F1.  

Tổ chức theo dõi sức khỏe của người lao động hàng ngày. Người lao động 

nếu có các triệu chứng sốt, ho, khó thở… không được đến nơi làm việc, phải khai 

báo với lãnh đạo cơ quan và đi khám bệnh, chỉ đi làm khi hết các triệu chứng.  

Trường hợp người lao động và khách có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, hoặc 

F0, F1, F2 khi đang làm việc tại cơ quan, đề nghị báo ngay cho Sở chỉ huy/ bộ 

phận cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, để phân 

luồng lối đi, hướng dẫn người bệnh di chuyển theo theo lối đi đã được phân luồng 

vào đến phòng cách ly tạm thời tại dãy nhà 02 tầng khu phía sau. 

Xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và tiêm vắc xin cho người lao động. 

Các phòng, đơn vị chủ động đề xuất danh sách người lao động có nguy cơ, đi công 

tác, đặc biệt các trường hợp đi, đến, về từ vùng dịch, thực hiện xét nghiệm sàng lọc 

SARS-CoV-2 cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Thực hiện phương thức làm việc luân phiên trong tuần theo Thông báo số 

50/TB-SKHCN ngày 13/8/2021. Chủ động tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, 

hoạt động tập trung đông người dưới hình thức trực tuyến, hoặc tuân thủ các quy 

định về phòng, chống dịch khi tổ chức các cuộc họp.  

Các phòng, đơn vị thường xuyên vệ sinh phòng, mặt bàn làm việc, thiết bị 

máy tính, điện thoại dùng chung, máy điều hòa....Tăng thông gió hoặc mở cửa sổ, 

cửa ra vào, sử dụng quạt; bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt 

ở vị trí thuận tiện.  

2. Phƣơng án phòng, chống dịch khi có các trƣờng hợp nghi mắc, F0, F1, 

F2. 
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2.1. Phƣơng án khi có trƣờng hợp nghi mắc Covid-19 

 Khi có trường hợp ho, sốt, khó thở:  

Thông báo cho Sở chỉ huy/ bộ phận cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, 

chống dịch tại cơ quan. 

Cung cấp và hướng dẫn đeo khẩu trang y tế đúng cách. 

Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần 

dưới 2 mét với những người khác. 

Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi, hướng dẫn 

cho người bệnh di chuyển theo lối đi đã được phân luồng vào đến phòng cách ly 

tạm thời tại dãy nhà 02 tầng khu phía sau. 

Gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế, hoặc phường Ngô Mây để được tư 

vấn và nếu cần thì đến cơ sở y tế khám, xét nghiệm và điều trị. 

Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển đến cơ sở y 

tế. 

Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người lao động đó. 

Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ 

quan y tế yêu cầu. 

 Khi người lao động không có mặt tại cơ quan nếu có các biểu hiện ho, sốt, khó 

thở… yêu cầu người lao động tự theo dõi sức khỏe tại nhà, thông báo cho lãnh đạo 

cơ quan và cơ quan y tế địa phường. 

Căn cứ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công 

việc. 

2.2. Phƣơng án khi có trƣờng hợp F0 

Thông báo cho Sở chỉ huy/ bộ phận cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, 

chống dịch tại cơ quan. 

Phối hợp với Sở Y tế, cơ quan y tế địa phương để triển khai ngay các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

Giám đốc Sở trên cơ sở ý kiến của cơ quan y tế địa phương ra quyết định 

phong tỏa tạm thời toàn bộ cơ quan hoặc từng khu làm việc có F0 để phục vụ cho 

công tác truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. 

Thông báo cho các trường hợp F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không 

tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí. 

Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi. Hướng dẫn 

cho ca bệnh di chuyển theo lối đi đã được phân luồng vào đến phòng cách ly tạm 

thời tại dãy nhà 02 tầng khu phía sau 

Thông báo cho cá nhân đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, 

khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ 

quan y tế. 

Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại cơ quan không tự ý di 

chuyển, nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang mang, lo 

lắng đối với người lao động. 
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Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho F1, F2 để tiến hành cho việc lấy mẫu 

xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định. 

Trường hợp khi nhận thông tin có F0 là người lao động của cơ quan ngoài 
giờ làm việc: 

Báo cáo ngay cho Sở chỉ huy/ bộ phận cán bộ đầu mối phụ trách công tác 

phòng, chống dịch tại cơ quan để biết và tạm dừng hoạt động của cơ quan để thực 

hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan y 

tế địa phương. 

Phối hợp với các bộ phận liên quan tiến hành khử khuẩn; thực hiện truy vết, 

lập danh sách F1, F2 gửi cơ quan y tế địa phương. Chờ thông báo kết quả xét 

nghiệm của F1, F2 trước khi quyết định cho cơ quan hoạt động lại. 

2.3. Phƣơng án khi có trƣờng hợp có F1 

Thông báo cho Sở chỉ huy/ bộ phận cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, 

chống dịch tại cơ quan. 

Cung cấp và hướng dẫn đeo khẩu trang y tế đúng cách.  

Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần 

dưới 02 mét với những người khác.  

Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi. Hướng dẫn 

cho ca bệnh di chuyển theo lối đi đã được phân luồng vào đến phòng cách ly tạm 

thời tại dãy nhà 02 tầng khu phía sau. 

Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay theo hướng dẫn của cơ quan 

y tế địa phương. 

Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại cơ quan thông tin 

chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng với người lao động; yêu cầu người 

lao động nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K, không di chuyển khỏi vị trí làm 

việc.  

Chờ kết quả và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. 

2.4. Phƣơng án khi có trƣờng hợp F2  

Thông báo cho Sở chỉ huy/ bộ phận cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, 

chống dịch tại cơ quan. 

 Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2 (nếu 

được yêu cầu)  

Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm 

của F1.  

 Liên lạc với y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1:  

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy 

cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi 

sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, thực hiện 5K.  

+ Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như trường hợp F0. 

Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. 
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II. Sơ đồ và bố trí phân luồng di chuyển trong cơ quan khi xuất hiện các 

trƣờng hợp nghi mắc, F0, F1, F2. 

1. Bố trí khu vực cách ly tạm thời theo quy mô: 

Vị trí khu vực cách ly: Dãy nhà 02 tầng khu phía sau trụ sở Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

Bố trí 06 phòng , mổi phòng từ 01-05 người mắc/nghi mắc. 

2. Bố trí phân luồng di chuyển khi có trƣờng hợp nghi mắc, F0, F1, F2: 

Người lao động làm việc tại tầng trệt: Di chuyển dọc hành lang ra khu phía 

sau phòng Thanh Tra. 

Người lao động làm việc tại tầng 1: Di chuyển dọc hành lang ra khu phía sau 

kho lưu trữ.  

Người lao động làm việc tại tầng 2: Di chuyển xuống cầu thang tầng 1, di 

chuyển dọc hành lang ra khu phía sau kho lưu trữ . 

III. Kế hoạch tổ chức diễn tập các phƣơng án phòng, chống dịch 

Văn Phòng Sở phối hợp Sở chỉ huy/ bộ phận cán bộ đầu mối phụ trách công 

tác phòng, chống dịch tại cơ quan xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho người 

lao động về các yếu tố nguy cơ, các biện pháp, nội quy quy định về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại cơ quan. 

Tuyên truyền cho người lao động về các nội quy, quy định phòng chống dịch 

Covid-19:  thông điệp 5K, các thời điểm cần rửa sạch đôi tay, hướng dẫn đeo khẩu 

trang đúng cách…; nội quy phòng, chống dịch của đơn vị; diễn biến mới nhất về 

tình hình dịch hàng ngày. 

 Thời gian thực hiện diễn tập dự kiến đầu tháng 9/2021. 

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở phối hợp Sở chỉ hủy, các phòng, đơn vị, cán bộ đầu mối phụ 

trách công tác phòng, chống dịch tại cơ quan chuẩn bị tổ chức diễn tập và các 

phương án phòng chống dịch Covid-19. 

 2. Yêu cầu các phòng, cá nhân đăng cam kết thực hiện phòng, chống dịch  

của người lao động đối với người sử dụng lao động (mẫu kèm theo). Nộp về Văn 

phòng Sở trước ngày 25/8/2021. 

3. Phòng Quản lý chuyên ngành đăng thông tin tuyên truyền, phổ biến, cho 

người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

4. Các đơn vị thực hiện mua sắm trang thiết bị: máy đo thân nhiệt, nước sát 

khuẩn, khẩu trang...đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. 

5. Quản lý người lao động có nguy cơ (lễ tân, bộ phận một cửa, tiếp xúc với 

khách thường xuyên..) đi công tác, đề nghị các đơn vị, thực hiện xét nghiệm sàng 

lọc SARS-CoV-2 cho người lao động hằng tuần. Báo cáo kết quả thực hiện về Văn 

phòng Sở để tổng hợp báo cáo theo quy định. 
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6. Bố trí làm việc luân phiên cho người lao động. Tăng cường sử dụng các 

phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc. Triển khai các cuộc họp, hội 

nghị, sự kiện, hoạt động tập trung đông người dưới hình thức trực tuyến. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí 

khi có các trường hợp mắc Covid-19 của Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu toàn 

thể công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện để 

công tác phòng, chống dịch Covid -19 đạt kết quả./. 

Nơi nhận: 
- Ban lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Lê Công Nhƣờng 
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 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày ... tháng 8 năm 2021 

 

 

BẢN CAM KẾT 

THỰC HIỆN PHÕNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƢỜI LAO 

ĐỘNG VỚI NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

Họ và tên: ............................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh: ……….Giới tính……….. Quốc tịch…………………….. 

Nơi cư trú/lưu trú: ................................................................................................... 

Điện thoại:............................................................................................................... 

Vị trí công tác: Phòng.............................................................................................. 

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, tôi xin cam kết thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan, địa phương 

nơi làm việc và khi đi công tác. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước Thủ trưởng cơ quan và trước pháp luật.  

Bản cam kết làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao 

động giữ 01 bản./. 

 

  

ĐẠI DIỆN NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
(ký, đóng dấu) 

NGƢỜI CAM KẾT 
(ký ghi rõ họ và tên) 
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