
LJBND Tll\WI TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO 

VA DU. L!CH •  

S& /KH - SVHTTDL Tuyén Quang, ngày tháng 10 nám 2021 

KE HOiCH 
Phông chng dlch  COVID-19 và các phtro'ng an xfr 1 khi có các trtrô'ng hçrp 

mac COVID-19 tii S& Van hóa, The thao và Du Ijch 

Can cir Quyt djnh 2194/QD-BCDQG ngày 27/5/2020 cUa Ban chi do 
Quc gia phông, chêng djch COVID- 19 v vic ban hành "Hithng dn phông, 
chng và dánh giá nguy co lay nhim djch COVID- 19 ti nci lam vic và k tñc 
xá cho ngu&i lao dng"; 

Can cü Cong van s 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 cUa B Y t v vic 
htning dn phông chng djch COVID-19 tai  co quan, don vj; 

Can cü Van bàn so 3362/UBND-KGVX ngày 11/9/2021 cüa Uy ban 
nhân dan tinh v vic tip tiic thirc hin các bin pháp phông, cMng djch 
COVID-19, quán trit thirc hin phiiong châm 1y xã, phuing, thj tr.n là "pháo 
dài", nguôi dan là "chiên s"; 

CAn ci Quyt djnh s 403/QD-UBND ngày 29/11/20 16 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Tuyên Quang v vic quy djnh chüc nAng, nhim vii, quyn han, Co cu 
t chirc cüa S& VAn hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang, 

Si VAn hóa, Th thao và Du ljch xây drng K hoch phông, chng djch và 
cac phirnng an phOng, chng djch khi có các tnrmg hcip mc bnh COVID-19, 
ci th nhu sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Ten co quail: Sâ VAn hóa, Th thao và Du ljch 

2. Tong s cong chfrc, h9'p d1ng lao dng: 38 ngu?Yi 

3. S ngu'ô'i lao dng theo tfrng phông/ban/vj trI lam vic 

- Ban Giám dc: 03 nguii; 

-VAnphôngSi: 08ngix?i; 

- Phông Quãn l Van hóa: 04 ngi.thi; 

- Phàng QuAn l Du ljch: 05 nguñ; 
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- Phông Quán l Di san van hóa: 04 ngi.thi; 

- Phông Np sng van hóa và Gia dInh: 03 ngix?ii; 

- Phông T chirc - Pháp ch: 03 ng1.ri; 

- Thanh tra Sà: 03 ngu?ii; 

- Phông Quân l Th dc, th thao: 02 nglläi; 

- Phông K hoach  - Tài chInh: 03 nguii. 
A r A A A A 4. Tong so can b9 y te (neu co): khong Co. 

5. Can b du mi phti trách cong tác phông, chng dch ti don vj: 

- H9 và ten: Tr.n Thj Hiu 

- Chirc v1: Chánh Van phông S& 

- S din thoai: 0915.952.707 

- Email: tranhieutqgmai1.Com  

- TrInh d chuyén môn: Thac si 

II. MIJCTIEU 

1. Mtic tiêu chung 

Dam bão an ton phông, (thông djch COVID-19 trong cc quan, thirc hin mIic 
tiêu kép, hn the tác dng cüa dch bnh dn hot dng bInh thxing cüa Co quan. 

2. Mic tiêui ci. th 

- Xây drng cac phuong an phông, chong djch COVID-19 theo CáC m1c d 
nguy co. 

- ChuAn bj cty dü nguôn Iirc và t chi'rc din tp phông, chng djch 
COVID-19 theo the phtxong an d ra. 

iii. xAc D!NH  NGUY C(J LAY NHIEM COVID -19 

1. Các kbu virc, phông/ban có tp trung dông ngu'ô'i ti don vi  nhtr: cng 
ra vào, phông hop, phông lam vic, khu we d Xe,... theo thfr tiy in. tiên: 

- Vj trI 1: Cng ra vào 

- Vj tn 2: Khu virc d xe 

- Vj trI 3: Cu thang 

- Vj trI 4: Phông hop 

- Vj trI 5: Phông lam vic 

- Vj trI 6: Nba v sinh. 
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2. Các vj tn thirông xuyên tip xüc cn tang ctrông v sinh khfr khun 
ti Cr quan (tay vn cu thang, tay nám cu'a, din thoii, may tInh, nut bm 
diêu khin dung chung, micro, nit bm micro, mit bàn lam vic,...) 

- Tay vjn cu thang: So luqng vj trI 04 nhjp; 

- Tay nm cira: sé, hxcng 39; 

- Din thoti bàn: s liiqng 15; 

- Bm nit diu khin dung chung: sé luqng 26; 

- M.t bàn lam vic: so hrçing 38. 

3. Phwrng tin vn chuyn cüa don vi (nu co). 

- So lung xc: 02 Xe. 

- So hrçmg lái Xe: 02 ngixi. 

4. Mu'c d nguy co djch COVID-19 ti da  phiro'ng noi co' quan dt tru. s& 

Trii s& Co quan SO Van hóa, Th thao và Du ljch (s 157, thr&ng 17/8, 
phuô'ng Minh Xuân, thành ph Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang) gn trumg 
h9c, noi khu dan cix dông due, xung quanh co quan có nhiu loi hInh kinh 
doanh djch vi nhix an ung, giâi khát, nhà nghi, cüa hang tp hóa,... nên müc d 
nguy cci là cao. 

IV. NQI DUNG VA GIAI PHAP PHONG, CHONG D!CH  COVID-19 

TA! DcIN V 

1. Phirong an phông, ch6ng dlch  trong diéu kin bInh thurô'ng m&i 

- Tip ti1c thirc hin nghiêm các van bàn chi dao  cüa Trung l.rong, cüa tinh 
trong vic thirc hin các bin pháp phông chng djch COVID- 19 tai  cci quan. 

- Kim tra giám sat vic thirc hin các bin pháp phông chng djch COVID - 
19 tai  cci quan và tInh hInh s1rc khôe cüa can b Cong chIrc trong cci quan. 

- Yêu cu quét ma QR tai  cci quan d quàn 1 can b, cOng chirc, ngix?ii lao 
ctng và nguii dn lien h cOng tác khi ra vào cci quan, thirc hin khai báo y t 
theo quy djnh tti Quyt djnh si 2666/QD-BYT ngày 29/5/2021 cüa B Y t v 
vic huàng dn phông chng djch COVID-19 tai  cci quan, dcm vj. 

- Thuing xuyên v sinh các vj tn thining xuyên tiêp XÜC can tang cing v 
sinh khir khu.n tai  Cci quan (tay vjn cu thang, tay nm cüa, din thoai, may tinh, nut 
bm diu khin dung chung, micro, nut b.m micro, mt bàn lam vic,...). 

- Thc hin nghiêm các bin pháp phông, chng djch COVID-19, 
chp hành nghiêm yêu cAu 5K trong qua trInh lam vic và trong boat dng linh 
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v1rc van hóa, th thao và du ljch, sn sang, chU dng i'rng phó vâi mpi tInh 
hung, dáp 1rng yéu cu din bin cüa tInh hInh djch bnh. 

2. Phirong an phông, chng d!ch  khi có các trrnvng hçrp nghi mc FO, 
F1,F2 

- Báo cáo ngay cho Ban chi dao  phông, chng djch COVID- 19 cüa tinh, 
Trung tam Chi huy phông, chng djch COVID- 19 tinh. Ph6i hqp vci cci quan y 
t trin khai ngay các bin pháp phông, chng djch tai  co quan. 

- Lãnh do Sâ ban hành quyt djnh phong tóa t.m th?i toàn b co quan, 
hoc trng phông chuyên môn, khu lam vic, vi tn lam vic có FO d phiic viii 
cho vic truy vat, cách ly, 1y mu xét nghim. 

- Khoanh vüng, yêu cu các tnr&ng hqp FO không tir di chuyn, phong 
tóa dam bâo thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chng djch COVID- 19 theo 
quy djnh và huàng dn cüa ci quan y t. 

- Thông báo và yêu cu toàn th can b, cong chirc và ngi.rô'i lao dng trong 
cci quan không tir di chuyn; nghiêm the khai báo y t d truy vt Fl, thirc hin 
theo yeu cu cüa cc quan y t v xét nghim nhanh kháng nguyen ti cci quan, 
không d xãy ra tInh trng hoang mang, lo 1&ng di vth can b, cong chirc. 

- Phân nhóm, b trI riêng các khu virc dành cho tnr&ng hqp Fl, F2 d 
chun bj cho vic 1.y miu xét nghim và each ly y t theo quy djnh. Humg dn 
F 1 di chuyn theo lM di riêng, duçc phân lung d dn khu virc cách ly tm thii. 
Thirc hin xét nghim nhanh ngay tai  phông cách ly tim thai d có phung an 
xir l tip theo. 

- Thirc hin các bin pháp each ly theo yêu câu cüa cci quan y tê. 

3. K hoich t chfrc din tp các phurong an phông, chng djch 

- Trong qua trmnh thrc hin nhim vi chuyên mon hang ngày cüa cd quan 
chüc th%rc hin ph.rcmg an phông, chng djch trong diu kin bInh thuing mth. 

- Yêu cu can b, cOng chirc và ngithi lao dng nghién cüu cii th, k5 càng 
phuong an phông chng djch khi có các trung hçip nghi mtc FO, Fl, F2. 

V. TO CHC THI1J'C HIN 

1. Lãnh dio S& 

Chi do thirc hin các nhim vi phông chng djch COVID-19 vâ các 
phuang an xtr 1 khi có các tnring hçip nghi m&c COVID- 19 theo k hoich. 

2. Van phông S& 

Chun bj các diu kin phic vi cho cong tác thirc hin phông chng djch 
COVID-19 theo K hoach. 
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3. Các phông chuyên mon thuc S& 

- Quán trit toàn th can b, cong chirc và ngi.i?i lao dng thrc hin các 

phiicmg an theo k hotch. 

- Thirc hin nghiêm các yêu cu cüa Trung uang và Tinh v phông chng 

djch COVID-19; Chü dng, phi hçip thirc hin khi có các tri.r?mg hqp nghi mc 

COVID- 19 theo k hoach. 

4. Các do'n v: sir nghip trirc thuc S& 

- Quán trit toàn th can b, dàng viên, viên chrc và ngithi lao dng thirc 

hin các ph.wng an theo k hoach. 

- Can cir K hoach nay và diu kin thirc t ti ccr quan, dcm vj th chrc 

thành 1p các Tt an toàn COVID -19, chü dng xây dimg K hoach  và các 

phiiccng an phông, chng djch COVID-19 cüa c quan, din vj theo huàng dn 

cüa B Y t tai  Van bàn s 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021. 

Trên day là k hoach Phông chng djch COVID- 19 và các phuong an xir 

l khi có các tri.thng hçrp m.c COVID-19 cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch./. 

No'i nhin: 
- UBND tinh (b/c); 
-SâYté; 
- Lãnh dao  Sâ; 
- Các phèng chuyên mon thuc Sâ; 
- Các &m v sir nghip trrc thc Si; 
- LLru: VT, QLVH(nuy). 

GIAM DOC 

Au ThI Mai 
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