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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Thực hiện cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện 

(Ban hành kèm Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /8/2021 

của UBND tỉnh) 

 

1. Thiết lập cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện: 

 Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 do Chủ tịch UBND cấp huyện ra 

quyết định thành lập.  

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Cơ sở điều trị bệnh 

nhân COVID-19 cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định. 

 2. Chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp 

huyện 

2.1. Chức năng: Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện có chức 

năng tổ chức thu dung điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nhẹ, 

không triệu chứng và các trường hợp sau khi điều trị ổn định tại các cơ sở điều 

trị COVID-19 tuyến trên. 

2.2. Nhiệm vụ của Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện 

- Tổ chức thu dung, điều trị triệt để người bệnh bị bệnh viêm đường hô hấp 

cấp tính do vi rút SARS-CoV-2 gây ra theo phân tuyến điều trị tại địa phương, 

nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.  

- Triển khai cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân 

viên y tế, người nhà người bệnh và cộng đồng theo quy định. 

- Bảo đảm các điều kiện cho cán bộ ăn, nghỉ, chi trả lương và các chế độ 

khác trong thời làm việc và nghỉ luân phiên trong thời gian phục vụ tại cơ sở 

điều trị. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại cơ sở điều trị cách ly. 

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 

cấp huyện 

 Lãnh đạo Cơ sở: Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện có Giám 

đốc và 01 Phó Giám đốc. 

Giám đốc Cơ sở điều trị Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện là 

người đứng đầu đơn vị (do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện/TP kiêm nhiệm). 

4. Cơ cấu tổ chức của Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện, gồm 

4.1. Khu điều hành, hành chính  

Gồm các chức năng Kế hoạch nghiệp vụ; Điều dưỡng; Hành chính, tài vụ. 
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4.2. Khu điều trị 

- Bộ phận Tiếp đón và phân loại người bệnh;  

- Bộ phận Hồi sức cấp cứu;  

- Bộ phận chăm sóc, điều trị bệnh nhân mức độ nhẹ và không triệu chứng;  

- Bộ phận cách ly chờ ra cơ sở điều trị.  

4.3. Khu kỹ thuật, hậu cần 

- Bộ phận Cận lâm sàng 

- Bộ phận dược 

- Bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn.  

4.4. Khu lưu giữ, bảo quản tử thi 

4.5. Khu các bộ phận khác 

- Phòng ăn  

- Nơi nghỉ ngơi cho cán bộ y tế và người phục vụ 

- Bảo vệ, an ninh trật tự 

- Nơi lưu giữ chất thải y tế (thuộc Kiểm soát nhiễm khuẩn) 

5. Quy mô, địa điểm, nhân lực của Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 

cấp huyện 

5.1. Quy mô: Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 đạt tối thiểu 170 

giường bệnh/cơ sở điều trị cấp huyện. 

5.2. Địa điểm 

Theo Quyết định của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện; yêu 

cầu phải có sẵn cơ sở hạ tầng, khuôn viên rộng, xa khu dân cư, giao thông đi lại 

thuận tiện trong việc quản lý, cách ly và tập trung khám chữa bệnh khẩn cấp; 

đảm bảo đầy đủ về điện, nước và thuận lợi cho việc thu, gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải. 

5.3. Nhân lực 

- Định mức nhân lực: Áp dụng định mức nhân lực theo quy định tại Quyết 

định số 159/QĐ-BCĐQG ngày 29/4/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 ban hành kế hoạch thiết lập Bệnh viện dã chiến 

điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, tỷ lệ phục vụ tại BVDC: 1,0-1,2 

người/giường bệnh. Cụ thể là đối với Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp 

huyện: 170 giường bệnh x 1,0 = 170 biên chế y tế; lực lượng an ninh trật tự và 

cán bộ phục vụ khác = 170 x 0,2 = 34 biên chế. 

- Nhân lực chuyên môn y tế: Ban chỉ đạo cấp huyện xây dựng Kế hoạch 

huy động nguồn nhân lực y tế đáp ứng với tình huống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn huyện/TP. Trong đó, sử dụng nhân lực của Trung tâm Y tế huyện/TP 
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bao gồm cả nhân lực của trạm y tế cấp xã và y tế thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, có 

kế hoạch huy động nhân lực y tế làm việc tại các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn 

để tham gia vào công tác phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Riêng lực lượng an ninh trật tự do Công an huyện khảo sát thực địa và bố 

trí theo yêu cầu để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. 

6. Cơ sở vật chất 

Các khu trong Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện được bố trí 

theo nguyên tắc một chiều, tương đối tách biệt, phòng chống lây nhiễm chéo; 

thuận tiện cho việc chăm sóc và điều trị cùng lúc nhiều người bệnh COVID-19; 

hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn; được bố trí nhân lực phù hợp, 

đáp ứng các yêu cầu cơ bản về các phương tiện, máy móc, dụng cụ, vật tư tiêu 

hao, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn.  

7. Trang thiết bị, thuốc, vật tư, phương tiện phòng hộ, sinh phẩm y tế 

 Nhu cầu trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ thiết yếu 

sử dụng tại Cơ sở cách ly điều trị COVID-19 tuyến huyện được xây dựng căn cứ 

quy định tại Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 

các khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19; Quyết định 1259/QĐ-BYT 

ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục phương tiện phòng hộ 

cá nhân thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19; Quyết 

định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2).  

Danh mục, số lượng nhu cầu thiết yếu, số lượng dự phòng và các hướng 

dẫn thực hiện cụ thể tại Phụ lục 1,2, 3 kèm theo.  

Trong đó nguồn kinh phí mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm 

y tế, phương tiện phòng hộ sử dụng tại Cơ sở cách ly điều trị COVID-19 tuyến 

huyện do UBND cấp huyện đảm bảo. Riêng kít xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 

và các vật tư, sinh phẩm xét nghiệm kèm theo thì các đơn vị đủ điều kiện thực 

hiện xét nghiệm chịu trách nhiệm tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm, trình tỉnh 

cấp kinh phí, đảm bảo vật tư, sinh phẩm xét nghiệm theo phân luồng như sau: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương. 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh: Vĩnh Yên, Tam Đảo. 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên: Bình Xuyên, Phúc Yên. 

- Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường: Vĩnh Tường, Yên Lạc. 

(Các đơn vị khác khi đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sẽ tự tổ chức việc 

lấy mẫu, xét nghiệm cho đơn vị mình đảm bảo phương châm 4 tại chỗ). 

8. Xử lý thi hài người nhiễm Covid-19 

Việc tổ chức thực hiện xử lý thi hài của người nhiễm theo hướng dẫn tại 
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Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng 

dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

và các văn bản khác có liên quan. Bảo đảm 100% trường hợp tử vong do nhiễm hoặc 

nghi nhiễm SARS-CoV-2 được xử lý theo đúng quy định, không phát tán mầm bệnh 

trong quá trình xử lý, vận chuyển, hoả táng, mai táng thi hài người nhiễm hoặc người 

nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.  

Phương pháp xử lý là hoả táng đối với các thi hài người nhiễm SARS-

CoV-2, chỉ mai táng trong trường hợp không thực hiện được hoả táng; Thời gian 

xử lý là thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong. 

Việc vận chuyển thi hài Vận chuyển thi hài, hài cốt qua biên giới thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. 

Chi tiết hướng dẫn tại Phụ lục 4 kèm theo. 

9. Quản lý chất thải 

Việc quản lý chất thải trong các cơ sở điều trị COVID-19 cấp huyện thực 

hiện theo Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, 

chống dịch COVID-19. Chi tiết tại Phụ lục 5. 

7. Cơ sở điều trị Covid-19 cấp huyện 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại cơ sở 

theo hướng dẫn này, chịu sự chỉ đạo chuyên môn của Trung tâm Y tế cấp huyện, 

Sở Y tế. Kịp thời báo cáo những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện về UBND cấp huyện, Sở Y tế để được tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

- Tổ chức lập dự trù, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của 

Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của 

pháp luật hiện hành./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-89-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-ve-kiem-dich-y-te-bien-gioi-363349.aspx
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