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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:         /KH-BQL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày……tháng 09 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN 

XỬ TRÍ KHI CÓ CÁC TRƯỜNG 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 ban chỉ đạo liên quan; 

Căn cứ Công văn số 6666/BYT- MT ngày 16/08/2021 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; 

Căn cứ Công văn 2874/UBND-KGVX ngày 26/08/2021 của UBND tỉnh về 

việc đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ quan, đơn vị.  

Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch và các 

phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại đơn vị, 

cụ thể như sau: 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước 

2. Tổng số người lao động: 36 

- Số người lao động tại địa phương: 35  

- Số người lao động ngoại tỉnh: 01 

- Số người lao động lưu trú tại nhà trọ trên địa bàn/ký túc xá: 01 

- Số người lao động ký hợp đồng dài hạn: 02 

- Số người lao động ký hợp đồng ngắn hạn: 0  

- Số người lao động ký hợp đồng làm với nhiều đơn vị: 0  

- Số người lao động là người nước ngoài: 0 
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3. Số người lao động theo từng phòng, ban: 

- Lãnh đạo Ban: 03 người 

- Văn phòng : 12 người 

- Phòng Quản lý Đầu tư – Doanh nghiệp – Lao động: 05 người 

- Phòng Quản lý Quy hoạch – Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường: 09 

người 

- Văn phòng đại diện Hoa Lư: 05 người 

- Văn phòng đại diện Chơn Thành: 02 người 

4. Tổng số cán bộ y tế (nếu có): 0 

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

 Theo Quyết định thành lập, Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch tại cơ quan, Quyết định thành lập tổ an toàn Covid-19. 

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 đơn vị. 

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 tố chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-

19 theo các phương án. 

C. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ  VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 

I. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ 

1. Các khu vực, phòng/ban có tập trung đông người tại đơn vị như:  

- Phòng họp; 

- Phòng làm việc; 

- Phòng ăn/căng tin; 
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- Khu vực để xe;  

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

tại đơn vị 

 Tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, tủ nước nóng lạnh, điện thoại, máy tính, 

nút bấm điều khiển dùng chung (remode máy lạnh, máy chiếu,…) mặt bàn làm việc,.. 

- Tay vịn cầu thang: lên lầu 1. Số lượng vị trí: 01 

- Tay nắm cửa VP, các phòng, nhà ăn, phòng lưu trú. Số lượng vị trí: 28 

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

Dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển phát hồ sơ thủ tục hành chính, sửa chữa 

máy móc thiết bị,.... Do đơn vị cung ứng chịu trách nhiệm xét nghiệm và đảm bảo 

an toàn phòng chống dịch tại đơn vị: Hạn chế tiếp xúc với CBCC Ban, để hồ sơ 

ngoài cửa phòng, giao nhận hàng hóa Văn phòng phẩm bên ngoài văn phòng. 

4. Phương tiện vận chuyển của đơn vị (nếu có) 

- Số lượng xe: 02 

- Số lượng lái xe:02 

5. Mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tại địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở: 

 Vùng vàng 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

TẠI ĐƠN VỊ 

1. Phương án phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới 

- Toàn bộ CBCC đi làm bình thường. 

- Thực hiện nghiêm quy định 5K. 

- Nâng cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh quay trở lại; 

2. Phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp nghi mắc, F0, 

F1, F2 

2.1 Phương án khi có trường hợp nghi mắc tại đơn vị 

Khi phát hiện người lao động có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh 

như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... tại nơi làm việc thì thực hiện theo các 

bước sau: 



4  

- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chổng dịch, Tổ an toàn COVID 

của đơn vị. 

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo 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 từ khu 

vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời.  

- Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng 

để đến phòng cách ly tạm thời. 

 (Phòng cách ly tạm thời theo Phương án lưu trú, cách ly tạm thời tại trụ 

sở Ban Quản lý Khu kinh tế Ban hành kèm theo Công văn số 932/BQL-VP ngày 

07/07/2021 về việc Thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-

19) 

- Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế số điện 

thoại 1900 9095 hoặc cơ quan y tế của địa phương để được tư vấn, xét nghiệm SARS-

CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị. 

-  Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường 

hợp nghi mắc đến cơ sở y tế.  

- Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người lao động. 

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

cơ quan y tế yêu cầu. 

- Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp. 

2.1  Phương án khi có trường hợp F1 tại đơn vị 

2.1.1 Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại đơn vị 

- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID 

của đơn vị. 

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo 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 đề phân luồng lối đi từ khu 
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vực có F1 đến phòng cách ly tạm thời. 

- Hướng dẫn F1 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng (bên trái trụ sở 

nhìn từ ngoài vào) để đến phòng cách ly tạm thời, thực hiện xét nghiệm nhanh kháng 

nguyên ngay tại phòng cách ly tạm thời: 

+ Nếu kết quả dương tính thì khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn. 

+ Nếu kết quả âm tính thì xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nguyên tắc gộp 

mẫu các trường hợp cùng vị trí làm việc, cùng nơi ở/lưu trứ đề xử trí các trường hợp 

F2 theo quy định. 

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, 

khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1. 

- Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị 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. 

- Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 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. 

2.1.2  Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương 

a) Đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo quy định. 

b) Rà soát toàn bộ người lao động trong đơn vị theo danh sách quản lý (số có 

mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ, số đang đi công tác và các trường hợp khác). 

c) Khẩn trương truy vết các trường hợp F2 thông qua dữ liệu khai báo y tế 

bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, thông 

tin từ cán bộ quản lý, F1...: 

- Cơ quan y tế địa phương phải thông báo ngay cho cơ quan y tế nơi các 

trường hợp F2 ở/lưu trú để tiến hành cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định. 

- Đối với những trường hợp F2 đang có mặt tại đơn vị: thông báo và yêu 

cầu các trường hợp này tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và thông báo với cơ quan y tế 

cấp xã nơi ở/lưu trú; 

- Đối với những trường hợp F2 đang đi công tác tại địa phương khác hoặc 

những trường hợp F2 không có mặt tại đơn vị: thông báo bằng điện thoại, tin nhắn 

và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo với cơ 

quan y tế cấp xã nơi đang ở/lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống 
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dịch; 

2.1.3 Bộ phận Văn phòng của Ban: phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế cấp huyện triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những 

người lao động có nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

2.1.4 Xử trí đối với các trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của 

trường họp F1 

- 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, toàn bộ đơn vị được tiếp tục hoạt động bình 

thường, tăng cường thực hiện 5K và tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác 

phòng, chống dịch tại đơn vị. 

- Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như Phần IV của Hướng dẫn 

ban hành kèm theo Công văn số 6666/BYT- MT ngày 16/08/2021 của Bộ Y tế. 

2.2 Phương án có trường hợp F2 tại đơn vị 

- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID 

của đơn vị. 

- 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 Fl. 

- 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 Phần IV của Hướng 

dẫn ban hành kèm theo Công văn số 6666/BYT- MT ngày 16/08/2021 của Bộ Y tế. 

D. PHƯƠNG ÁN KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 TẠI 

ĐƠN VỊ 

1. Phát hiện có các trường hợp F0 qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ tại 

đơn vị 

- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc 

COVID 19. 

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện 
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pháp phòng, chống dịch. 

- Trưởng Ban trên cơ sở ý kiến của cơ quan y tế địa phương ra quyết định 

phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị hoặc từng tầng/khu vực làm việc/phòng, ban/vị 

trí làm việc có F0 để phục vụ cho việc 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. 

(Phòng cách ly tạm thời theo Phương án lưu trú, cách ly tạm thời tại trụ sở 

Ban Quản lý Khu kinh tế Ban hành kèm theo Công văn số 932/BQL-VP ngày 

07/07/2021 về việc Thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-

19). 

- Thông báo cho đơn vị/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 đơn vị 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. 

- Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1 (tách các trường 

hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cư tiếp xúc trong nhóm F1, F2 để chuẩn bị cho 

việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định. 

- Sau khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 Hướng 

dẫn ban hành kèm theo Công văn số 6666/BYT- MT ngày 16/08/2021 của Bộ Y tế), 

đơn vị liếp tục hoạt động bình thường kế từ ngày hôm sau. 

2. Phát hiện có các trường hợp F0 tại đơn vị thông qua xét nghiệm 

trường hợp F1/F2 và trường hợp nghi ngờ 

Xử lý như Mục 1, Phần D và xử trí đối với F1 và F2 như Phần II của Kế 

hoạch này. 

3. Phát hiện có các trường hợp F0 là người lao động của đơn vị thông 

qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng 

3.1. Trường hợp F0 đang có mặt tại đơn vị: 

Xử lý như Mục 1, Phần D và xử trí đối với F1 và F2 như Phần II của Kế 
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hoạch này. 

3.2.  Trường hợp F0 không có mặt tại đơn vị: 

- Phối hợp với cơ quan y tế các địa phương có liên quan tiến hành rà soát 

các trường hợp Fl, F2 tại đơn vị để cách ly y tế và xử lý như Phần II của Kế hoạch 

này.  

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế tại nơi lưu trú để xử lý F0 theo 

quy định. 

 

4. Phát hiện có trường hợp mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm đối 

với người đi công tác 

4.1. Trường họp kết quả dương tính trước khi người lao động đi công tác 

Xử lý như Mục 1, Phần D và xử trí đối với F1 và F2 như Phần II của Kế 

hoạch này. 

4.2. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính sau khi người lao dộng đi 

công tác về 

a) Trường hợp người lao động chưa đến nơi làm việc, đang ở nhà hoặc nơi 

lưu trú: 

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế tại nơi lưu trú để xử lý theo quy 

định. 

- Thông báo những người đi cùng trong đoàn công tác và địa phương nơi 

người lao động đến công tác để xác định các trường hợp Fl, F2 của nơi đến công tác 

và tiến hành xử lý như phần II Kế hoạch này. 

b) Trường hợp người lao động đã đến đơn vị, nơi làm việc: 

Xử lý như Mục 1, Phần D và xử trí đối với F1 và F2 như Phần II của Kế 

hoạch này. 

5. Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh (tất cả các mẫu xét 

nghiệm tại đơn vị âm tính) 

5.1. Trường hợp người lao động ở đơn vị, nơi làm việc 

- Thông báo dỡ bỏ phong tỏa. 

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, 

khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến Fl, F2. 

- Rà soát lại toàn bộ người lao động trong đơn vị theo danh sách quản lý để 

tiếp tục theo dõi, giám sát và định kỳ thực hiện xét nghiệm sàng lọc. 
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- Đơn vị hoạt động bình thường, thực hiện 5K và các quy định phòng, chống 

dịch. 

5.2. Trường hợp người lao động đang ở nhà hoặc nơi lưu trú (không phải 

là F0, F1) 

- Thông báo về việc dỡ bỏ phong tỏa tại đơn vị. 

- Tiếp tục đến làm việc bình thường lại đơn vị. 

6. Trường hợp nhận thông tin có F0 là người lao động của đơn vị ngoài 

giờ làm việc 

- Báo cáo ngay cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch của đơn vị để 

biết và tạm dừng hoạt động của đơn vị để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết Fl, 

F2 và chờ kết quả xét nghiệm cùa cơ quan y tế địa phương. 

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công chịu trách nhiệm khử khuẩn 

toàn bộ đơn vị đặc biệt khu vực làm việc của ca mắc. 

- Thực hiện truy vết, lập danh sách Fl, F2 gửi cho cơ quan y tế địa phương. 

- Chờ cơ quan y tế địa phương thông báo kết quả xét nghiệm của Fl, F2 

trước khi quyết định cho đơn vị hoạt dộng trở lại. 

E.  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DIỄN TẬP CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH 

Bộ phận được phân công chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan y tế tổ chức 

diễn tập phương án phòng chống dịch tại đơn vị (nếu cần thiết). 

F. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh có thể điều chỉnh các 

phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho phù hợp và phải đảm bảo các quy định 

phòng, chống dịch của chính quyền địa phương.  

1. Giao Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế: 

- Xây dựng kế hoạch và phương án Phòng chống dịch COVID-19 khi có 

trường hợp mắc tại đơn vị và tổ chức diễn tập (nếu cần thiết). 

- Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm tra việc thực hiện. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại 

đơn vị. 

-  Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế của địa phương trong công tác 
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phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan. 

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, VPĐD 

Phối hợp với Văn phòng thực hiện, tuyên truyền công tác phòng chống dịch 

tại đơn vị, phối hợp rà soát, lập danh sách CBCC, VC, NLĐ thuộc đối tượng F0, F1, 

F2 để thực hiện theo Kế hoạch. 

3. Các đơn vị trực thuộc:  

Xây dựng Kế hoạch Phòng chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí 

khi có trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị và gửi về Ban để theo dõi, phối hợp xử 

lý. 

Trên đây là Kế hoạch Phòng chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí 

khi có trường hợp mắc COVID-19 tại Ban Quản lý Khu kinh tế. Trên cơ sở hướng 

dẫn này và diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Trưởng Ban chỉ đạo 

xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và đảm bảo 

hoạt động của các đơn vị. Kế hoạch này sẽ được cập nhật, sửa đổi phù hợp với tình 

hình thực tế trong công tác phòng, chống dịch. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo 

cáo về Trưởng Ban chỉ đạo để xem xét, giải quyết./.  

 

       Phê duyệt của Đơn vị quản lý trực tiếp                   Thủ trưởng đơn vị 

            (Ký tên đóng dấu) 
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