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KẾ HOẠCH
Đảm bảo y tế phục vụ công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

I. CẢN CỨ XÂY DựN G KÉ HOẠCH

- Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG, ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc
gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
- Kế hoạch số 538/KH-BYT, ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế về công tác y tế
phục vụ bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kì 2021-2026;
- Công điện số 374/CĐ-BYT ngày 25/3/2021, của Bộ Y tế về tăng cường
phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại
biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ke hoạch số 04/KH-ƯBBC, ngày 22/01/2021 của ủỵ ban bầu cử tỉnh Lào
Cai về kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026;
- Công văn số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Hội đồng bầu cử
quốc gia về việc hướng dẫn phương án tố chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và
việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử;
- Quyết định 27/QĐ-ƯBBC, ngày 23/3/2021 của ủy ban Bầu cử huyện
Mường Khương về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự và y tế trong
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
ủ y ban Bầu cử huyện Mường Khương ban hành kế hoạch đảm bảo y tế phục
vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.

Mục đích

- Đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ lực lượng tổ chức bầu cử và nhân dân tham
gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 -2026;
- Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh; khám
chữa bệnh, câp cứu trong suôt quá trình triên khai, thực hiện công tác bầu cử;
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Phát hiện sớm, ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, kịp thời những trường hợp
có biêu hiện bệnh truyên nhiêm, đặc biệt liên quan tới bệnh dịch COVID-19. (các
trường hợp nghi ngờ, các trường hợp đi từ vùng dịch về, các trường hợp là F0, Fl,
F2 (nếu có). Đảm bảo các công tác phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau bầu
cử.
2. Yêu cầu
- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các
phương án phòng, chông dịch COVID-19 đảm bảo an toàn và hiệu quả.
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức bầu cử và Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 các cấp.
- Không huy động cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện đang cách ly y tế
(ca bệnh nghi ngờ, Fl, F2 hoặc đi từ vùng dịch đang hoạt động chưa qua 21 ngày)
tham gia Ban bầu cử, Tổ bầu cử, Tổ Y tế.
- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc sẵn sàng
đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm
kỳ 2021-2026.
III. NỘI DƯNG TH ựC HIỆN

1. Công tác phòng, chống dịch
1.1. Chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch
COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng phương án.
- Ban hành, đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của ủy ban bầu
cử, Y tế, các cơ quan liên quan nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh,
đặc biệt là dịch COVID-19 đảm bảo phát hiện, ngăn chặn không để dịch xảy ra trên
địa bàn;
- Chỉ đạo đơn vị các cấp tiếp tục tăng cường, đảm bảo hệ thống giám sát các
bệnh truyền nhiễm thông suốt từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở.
- Chỉ đạo ƯBND xã, thị trấn rà soát, bổ sung kế hoạch đảm bảo công tác y tế
trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
- Đảm bảo cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế đáp ứng kịp thời cho
công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, phòng chống dịch trên địa bàn;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống dịch, công
tác an toàn vệ sinh thực phẩm... trên địa bàn quản lý;
- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước, họp ban chỉ đạo để
có biện pháp chỉ đạo kịp thời khi dịch xảy ra.
1.2. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

nhiệm kỳ 2021-2026 được chia thành 2 phương án:
a)

Khi chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trên địa bàn;

b)

Khi xuất hiện ca mắc COVID-19 trên địa bàn.

1.3. Công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp an toàn phòng chống
dịch COVID-19 trước, trong, sau thời gian bầu cử.
1.4. Công tác chuẩn bị trước bầu cử:
- Có cán bộ y tế để đảm bảo công tác y tế và yêu cầu lực lượng tổchức bầu cử
và cử tri thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại tất cả các khu vựcbỏ phiếu
cố định và nơi bố trí hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động).
- Đảm bảo trang phục phòng chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí phục vụ
công tác phòng chống dịch COVID-19.
- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 tại địa điểm
bầu cử cố định, lưu động theo quy định, bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại các điểm
bầu cử.
1.5. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức
bầu cử:
- Yêu cầu tất cả lực lượng tổ chức bầu cử và cử tri phải thực hiện tốt thông điệp
5K của Bộ Y tế, yêu cầu duy trì thật tốt việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm
bảo khoảng cách theo quy định tại các điểm bầu cử cố định;
- Với cử tri vãng lai phải thực hiện khai báo y tế bằng giấy hoặc điện tử điện tử,
cài đặt và bật ứng dụng BlueZone,Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện
thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này;
- Các trường hợp đến bỏ phiếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở... nghi Covid- 19
thông báo kịp thời với Tổ bầu cử tiến hành đưa đi cách ly, theo dõi điều trị và lấy
mẫu xét nghiệm tại Trạm y tế xã;
- Bố trí các hòm phiếu phụ để phục vụ cho các trường họp mắc, nghi mắc tại cơ
sở y tê, cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú và tại khu vực giãn cách xã hội, phong
tỏa liên quan ca măc COVID-19 (nêu có), đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh,
tuân thủ đúng trình tự quy định.
1.6. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 sau bầu cử.
- Thực hiện khử khuẩn hòm phiếu trước khi vận chuyển đến nơi kiểm phiếu (đối
với các hòm phiếu phụ).
- Các hòm phiếu lưu động phải đảm bảo biện pháp an toàn phòng chống dịch
theo quy định.
1.7. Công tác xét nghiệm
- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, tổ chức triển khai lấy
mâu xét nghiệm Sars-CoV-2 (phưong pháp test nhanh) cho toàn bộ các thành viên
tổ bầu cử
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1.8. Công tác hậu cần

- sẵn sàng đội đáp ứng nhanh, đội cấp cứu lưu động, đầy đủ phương tiện, vật tư
hóa chất để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi được yêu cầu, thường trực 24/24h.
- Bổ trí các khu vực sát khuẩn tay nhanh, thùng rác
trang trong quá trình bầu cử.

có đạp chân,nắp đậy, khẩu

- Chủ động xây dựng dự toán mua vật tư, hóa chất, trang thiết bị, đảm bảo ứng
công tác y tế trước, trong, sau thời gian diễn ra bầu cử.
2. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
r - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phấm
phấm, tập trung vào việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn thực phấm
của các cơ sở trong hoạt động sản xuât, kinh doanh, nhà hàng. Lấy mẫu xét nghiệm
chỉ tiêu chât lượng, vệ sinh an toàn thực phâm đê phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm
và kiên quyêt những vi phạm theo quy định của Nhà nước;
- Chủ động, giám sát phát hiện các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn
trong suốt quá trình triến khai, thực hiện công tác bầu cử.
3. Công tác thu dung cấp cứu điêu trị
- Phối hợp chặt chẽ giữa hệ điều trị và hệ dự phòng trong việc chia sẻ thông tin,
lấy mẫu bệnh phẩm, phòng chống dịch và cấp cứu điều trị điều trị kịp thời trong mọi
tình huống.
- Thành lập các đội cấp cứu lưu động các tuyến sẵn sàng hỗ trợ cấp cún bệnh
nhân mắc bệnh dịch, các trường hợp khác tại cộng đồng cũng như tăng cường nhân
lực cho tuyến dưới khi có yêu cầu.
- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện chẩn đoán, cấp cứu, điều trị bệnh
nhân.

(Nội dung chỉ tiết tại Phụ lục Ị gửi kèm theo Kế hoạch này).
IV. KINH PHÍ: Kinh phí đảm bảo công tác y tế phục vụ đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguồn ngân
sách nhà nước giao.
V. TỎ CHỨC TH ựC HIỆN

1. Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế huyện
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị, ƯBND các xã, thị trấn chỉ đạo các
đơn vị y tế trong ngành tổ chức triển khai kế hoạch này;
- Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra bầu
cử;
- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 tham mưu kịp thời công tác
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.
Thông báo ngay khi phát hiện các trường họp có liên quan, các trường họp là F l,
F2... là ỉực lượng tổ chức bầu cử và cử tri tham gia bâu cử tại các khu vực bỏ phiêu;
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- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh;
tố chức cách ly, theo dõi, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm ngay tại cơ sở đối với các
trường họp có biểu hiện ho, sốt, khó thở...; tổ chức hướng dẫn chuyên môn về phòng,
chống dịch cho lực lượng tổ chức bầu cử. Dự trù kinh phí đảm bảo bảo cho công tác
phòng, chống dịch COVID-19 gửi ủy ban Bầu cử cùng cấp tổng hợp;
- Phân công và chỉ đạo cán bộ y tế bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay, máy
đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế phòng, chống dịch;
2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm VH-TT- TT
- Phối họp chặt chẽ với Trung tâm y tế huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 huyện đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch
COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đẩy mạnh truyền thông thực hiện
nghiêm thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, hướng dẫn các biện
pháp phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm ky 20212026.
3. Công an huyện
- Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu; quản lý đối tượng,
thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng không chấp hành các quy
định về phòng, chống dịch bệnh, nội quy của khu vực bỏ phiếu.
- Chủ động theo dõi và phối hợp với Phòng Văn hóa; Trung tâm VH-TT-TT
xử lý các trường hợp đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật
liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.
- Huy động lực lượng tham gia theo đề xuất của cơ quan y tế hoặc các cơ quan
chuyên môn, chính quyền các địa phương khi phải xử lý các tình trạng khẩn cấp về
dịch bệnh.
4. BCH Q uân sự huyện
- Chủ trì phối họp với ngành y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID19 huyện đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực bố trí hòm
phiếu phụ ở khu cách ly tập trung.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Đảm bảo và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí cho công tác y tế phục vụ
bâu cử đại biêu Quôc hội khóa XV và bâu cử đại biêu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm ky 2021-2026.
7. Các cơ quan đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Ban
Chỉ đạo phòng, chông dịch các xã, thị trấn triển khai thực hiện Ke hoạch này;
- Quán triệt, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang
tại cơ quan, đơn vị mình gương mâu nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng,
chống dịch trong thời gian tổ chức bầu cử.
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8. Uỷ ban Bầu cử huyện
- Chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng chống dich
bệnh phục vụ bầu cử trên địa bàn quản lý;
- Chỉ đạo, kiêm tra, giám sát, hỗ trợ tuyến cơ sở thực hiện tốt các biệp pháp
phòng chống dịch trước, trong và sau bầu cử trên địa bàn;
- Tồ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trước, trong và sau
bầu cử;
- Đảm bảo nhân lực, phương tiện thường trực 24/24 sẵn sàng đáp ứng ngay
các tình huống trong công tác phòng chống dịch bệnh;
- Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; tồ
thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời với các trường hợp bệnh, dịch;
thực

chức

- Tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo
hiện tốt thông điệp 5K trên địa bàn quản lý;

- Chuân bị các trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo đáp ứng tốt các biện pháp
phòng chống dịch trước, trong và sau bầu cử;
- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lực lượng tổ chức bầu cử và
cử tri trên địa bàn theo diễn biến tình hình dịch bệnh và quyết định của cấp có thẩm
quyền;
- Nắm bắt thông tin, thông báo ngay khi phát hiện có cử tri thuộc diện Fl, F2,
hoặc liên quan đến dịch bệnh... đang bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Xử trí
kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh trong thòi gian tổ chức bầu cử theo
phương án đã ban hành;
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống
dịch COVID-19 cho cử tri khi tham gia bầu cử;
- Huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và quần chúng nhân
dân tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh, trật tự trong trường họp khẩn cấp về
dịch;
- Thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng chống dịch theo quy định.
9. ủ y ban bầu cử xã, phường, thị trấn
- Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh,
an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ quá trình bầu cử trên địa bàn quản lý chi tiết tới
các khu vực bỏ phiếu;
- Chỉ đạo triển khai việc khai báo y tế cho cử tri vãng lai trước khi tham gia
bầu cử (theo phụ lục III đính kèm) và dặn cử tri mang theo để nộp cho tổ bầu cử.
Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh, Fl, F2, hoặc các trường họp liên quan
đến dịch bệnh khác... trên địa bàn;
- Chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, phối hợp nhịp nhàng, tham gia tuần tra,
canh gác, bảo vệ an ninh, trật tự trong trường họp khân câp vê dịch bệnh;
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- Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phong chống dịch trước, trong và sau
bầu cử;
- Đảm bảo nhân lực thường trực 24/24 sẵn sàng đáp úng ngay các tình huống
trong công tác phòng chống dịch bệnh;
- Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; phối hợp
với tô cấp cứu lưu động, tô chức thu dung, sơ cấp cứu ban đầu, đảm bảo các điều
kiện cần thiết để tổ chức cách ly các trường hợp nghi mắc Covid-19.
Trên đây là kế hoạch đảm bảo công tác y tế trong thời gian tổ chức bầu cử đại
biêu Ọuốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026,
yêu câu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân, Chủ
tịch ủy ban bầu cử các xã, thị trấn, triển khai thực hiện .l^ỵ
N ơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, ƯBND tỉnh;
- ủ y ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- ủ y ban MTTQVN huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Trung tâm VH-TT&TT huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, PNV, Hồ sơ bầu cử. Ị ) / '
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IMIÀN I: công tác đaiìì l);i() phòng chống clich bệnh khi chira £Ỉii nliân trinVng

Thòi gian
hoàn thành
ỈIOỊ)

Chịu trách
nhiệm t r ụ c
tiếp

Pliỏi

h o Ị)

nhiễm ( ( ) \ ÍD-19 trên tlịỉi hàn huyện

AI Côn« lác chi đào điêu hành
1

1I
1

Theo dồi. cạp nhật hàne naày lình hình diều biên
dịch hênh COVID-19 iroiìíi nước và trên dịa bàn.
1hôn Li báo kịp thời lới Bím Chỉ dạo phòns chống
dịch bệnh COVID-19 huvện và Ban Bâu cử các
câp vê các trườn» hợp nsihi ngờ, Fl. 1;2. các
lnrờim hợp có liên quan phai cách ly y tê... và
tham mưu kịp thời côrm tác phòng chỏníĩ dịch
bệnh COVID-19 troim thời gian diễn ra bầu cử

Cập nhật lièn lục và thườrm
\u\cn linh hình dịch bệnh
trên dịa bàn tinh (dặc biệl
danh sách các trườn» họp
nuhi neờ. 1-1. F2. các irirờng
hợp có liên quan phải ihực
hiện cách ly y tê dè kịp thời
báo cáo, xử trí tình huònsi
và cỏ phương án lô chức bó
phiêu riêng).

Trước và
trong thời
gian diên ra
bâu cứ

Bệnh viện
đa khoa,
Trung lâm
y tê huyện

Ban chi đao
phòng chông, 1
dịch COVID19
:

:

Thực hiện công tác tuyên truyền về các biện pháp
an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước
và trong thời gian bầu cử

Tuyên truyền cho người dân
thực hiện đầy đủ thông điệp
5k và các hướng dẫn phòng
chống dịch COVID-19 theo
yêu cầu của Bộ Y tể khi tham
gia Bầu cử

Trước và
trong thời
gian diễn ra
bầu cử

Phòng Văn
hóa- TT;
Trung tâm
VH-TT-TT

Bệnh viện đa
khoa huyện;
Trung tâm y tế
huyện. Ban chỉ
đạo phòng
chống dịch
COVID-19

3

Ban hành kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian bầu
cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu
HĐND các cấp trên địa bàn.

Trung tâm Y tể huyện, rà soát,
bổ sung trong kế hoạch đảm
bảo công tác phòng chống dịch
trong thời gian bầu cử tại địa
phương đáp ứng các tình
huống phát sinh.

Hoàn thành
trước 17/5

Giám đốc
Trung tâm y
tế huyện

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-19

4

Xây dựng dự toán chi tiết về đảm bảo vật tu y tế, Trung tâm Y tế huyện, đảm
trang thiết bị phòng chổng dịch bệnh trong công tác bảo chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế,
bàu cử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
hóa chất, trang thiết bị.

Hoàn thành
trước 17/5

Giám đốc
Trung tâm y
tế huyện

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-19

2

BI
Bl.l
1

Công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau bầu cử
Trước Bầu cử
Thành lập tổ y tế tại tất cả các khu vực bỏ phiếu cố định

1.1

1.2

2

Thành lập tổ y tế cố định tại tất cả các khu vực bỏ
phiếu cố định (thành phần tối thiếu 02 người/khu
vực: 01 nhân viên y tế, 01 nhân viên y tế thôn bản)

Thành lập Tổ Y tế lưu động hỗ trợ cho Tổ Y tể cố
định. (Thành phần tối thiểu 2 cán bộ y tế, một cán
bộ lĩnh vực dịch tễ học, một cán bộ lĩnh vực điều
trị)

Trung âm y tê huyện: Chịu
trách nhiệm đảm bảo công tác
y tế, hướng dẫn phòng chống
dịch, chăm sóc sức khỏe, sơ
cấp cứu., trong suốt thời gian
diễn ra bầu cử.
- Mỗi tổ y tế cố định với đầy
đủ thuốc men, vật tư, trang
thiết bị y tế, trang phục phòng
chống dịch....đảm bảo y tế tại
mỗi khu vực bỏ phiếu
- Trung tâm Y tê phôi hợp với
bệnh viện da khoa huyện,
thành lập 1 Tồ Y tế lưu động,
cùng xe cứu thương và đầy đủ
thuốc men, trang thiết bị.,
.thường trực và sẵn sàng hỗ trợ
và làm nhiệm vụ cấp cứu,
phòng chống dịch bệnh trên
địa bàn trong suốt thời gian
diễn ra bầu cử.

Hoàn thành
trước 17/5

Giám đốc
Trung tâm y
tế huyện;
Bệnh viện
Ban chỉ đạo
đa khoa
phòng chống
huyện cử
dịch COVID-19
người tham
gia tổ công
tác theo yêu
cầu.

Hoàn thành
trước 17/5

Giám đốc
Trung tâm y
tế huyện;
Bệnh viện
Ban chỉ đạo
đa khoa
phòng chống
huyện cử
dịch COVID-19
người tham
gia tồ công
tác theo yêu
cầu.

Thành ỉập Tố Y tế phòng, chống COVID-19 tại các khu vực bố trí hòm phiếu phụ tại cơ sở y tế, tại
tại nhà công dân đang cách ly y tế

CO'

sỏ' cách ly tập trung và

2.1

Thành lập 01 tổ y tế phòng chống COVID-19 phối
hợp với tô bâu cử thực hiện việc bầu cử tại cơ sở y
tế cho trường hợp ca bệnh nghi ngờ (nếu có).

2.2

Thành lập Tổ Y tế phòng, chống COVID-19 phối
họp với Tổ bầu cử hướng dẫn thực hiện công tác
bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung (nếu có)

2.3

Căn cứ số cử tri là các trường hợp đang cách ly tại
nhà, thành lập Tổ Y tể phòng, chống COVID-19
phổi họp với Tổ bầu cử đến từng nhà cử tri để
hướng dẫn cho các trường họp đang cách ly y tế tại
nhà (nếu có)

Tô Y tê hướng dân phòng
chống dịch bệnh COVID-19 là
cán bộ đang làm /nhiệm vụ
cách ly điều trị tại cơ sở y tế.
- UBND xã, thị trấn nơi có
người bệnh đang cách ỉy, điều
trị, có trách nhiệm phân công
thành viên Tổ bầu cử bố trí
hòm phiếu phụ để cử tri bỏ
phiếu, đảm bảo thực hiện các
quy định về bầu cử và phòng
chống dịch theo hướng dẫn
ngành Y tế
- Tô Y tê hướng dân phòng
chống dịch bệnh COVID-19 là
cán bộ đang làm nhiệm vụ tại
khu cách ly tập trung.
- ƯBND xã, thị trấn nơi có cơ
sở cách ly tập trung có trách
nhiệm phân công thành viên
Tổ bầu cử bố trí hòm phiếu phụ
để cử tri bỏ phiếu, đảm bảo
thực hiện các quy định về bầu
cử và phòng chống dịch theo
hướng dẫn ngành Y tế
- Tô Y tê hướng dân phòng
chống dịch bệnh COVID-19
chính là các Tổ Y tế lưu động
(nêu tại mục 1.2).
- UBND xã, thị trấn nơi có
người cách ly tại nhà có trách
nhiệm phân công thành viên
Tổ bầu cử bổ trí hòm phiếu phụ

Hoàn thành
trước 17/5

Hoàn
thành
trước 17/5

Hoàn thành
trước 17/5

Thủ trưởng
các đơn vị y
Ban chỉ đạo
tế có trường
phòng chống
họp ca bệnh
dịch COVID-19
nghi ngờ
đang cách ly
điều trị.

Trưởng cơ
sở cách ly
tập trung

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-19

Ban chỉ đạo
Giám đốc
phòng chống
Trung tâm Y
dịch COVID-19
tế huyện

2.4

Trường hợp cơ sở cách ly tập trung, địa bàn bị
phong tỏa có số lượng cử tri quá lớn hoặc có nguy
cơ lây nhiễm dịch cao

2.5

Hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho lực
lượng làm công tác bầu cử

3

Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư,

Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa
chất, kinh phí phục vụ phòng chống dịch bệnh cho
bầu cử

đê cử tri bỏ phiêu đảm bảo
thực hiện các quy định về bầu
cử và phòng chống dịch theo
hướng dẫn ngành Y tế.
ủy ban nhân dân câp xã nơi có
cơ sở cách ly tập trung, địa bàn
bị phong tỏa, cân nhắc quyết
đinh thành lập bổ sung khu vực
bỏ phiếu riêng sau khi báo cáo
và được sự phê duyệt của
UBND cấp huyện. Thành lập
tổ bầu cử chủ động phụ trách
công tác bầu cử tại khu vực bỏ
phiếu theo quy định.
- Hướng dẫn mặc, cởi trang
phục phòng chổng dịch
- Công tác vệ sinh khử khuẩn
hòm phiếu, thu gom rác thải
- Các biện pháp phòng, chống
dịch khác theo quy định
- Hướng dẫn thực hiện 5K
hóa chất, kinh phí cho công tác
bầu cử
Sở Y tê chỉ đạo các đơn vị trực
thuộc rà soát, vừa sử dụng số
trang phục phòng chống dịch,
vật tư, hóa chất hiện có (chưa
sử dụng đến) tại địa phương,
vừa lập danh mục cần bổ sung.
Lập dự toán kinh phí mua săm
bổ sung số trang thiết bị, vật tư,
hóa chất cần sử dụng cho bầu
cử

Hoàn thành
trước 17/5

Trưởng cơ
sở cách ly
Ban chỉ đạo
tập trung,
phòng chống
Giám đốc
dịch COVID-19
Trung tâm Y
tế huyện

Hoàn thành
trước 18/5

Giám đốc
Trung tâm
Y tế huyện

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-19

phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ

Ban chỉ đạo
Các đơn vị y
phòng chống
tế trên địa
dịch COVID-19
bàn

\

-.w
X
•-J
>

4
4.1

4.2

Thâm định kinh phí mua săm
bổ sung trang thiết bị, vật tư,
Phòng Tài
hóa chất cần sử dụng cho bầu
chính
cử trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt
- Thực hiện qui trình mua săm
Các đơn vị y
bổ sung số trang thiết bị, vật tư,
tế trên địa
hóa chất cần sử dụng cho bầu
bàn
cử
- Sau khi kêt thúc bâu cử thông
kê tổng hợp, báo cáo trang
Trung tâm y
tế huyện
thiết bị vật tư, hóa chất đã sử
dụng
Chuấn bị bầu cử tại tất cả các khu vực bỏ phiếu cố định đảm bảo phòng chống dịch bệnh c o v ÍD-19
Phun khử trùng phòng chống dịch
- Làm tôt công tác vệ sinh
chung, vệ sinh, khử khuẩn
bằng chất tẩy rửa thông thường
Hoàn
Thực hiện phun thanh khiết môi trường tại tất cả hoặc dung dịch khử khuẩn đối
thành
các điểm bầu cử cố định.
Trung tâm y
với nền nhà, bàn ghế, các đồ
xong
- Thực hiện phụ thanh, khiết môi trường tại các vật trong phòng, khu vệ sinh,
tế huyện
trước 1 ngày
điểm diễn ra sự kiện liên quan (nếu có)
các vị trí có tiếp xúc thường
diễn ra bầu cử
xuyên: tay nấm cửa, cầu thang,
tay vịn lan can, bàn phím máy
tính,....
- Yêu câu các khu vực bỏ
phiếu phải đăng ký điểm kiểm
Hoàn
Ban chỉ đạo
Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp soát dịch, dán mã QR- CODE
thành
khấu trang, dung dịch sát khuẩn và các điều kiện ở vị trí dễ nhìn để cử tri vãng
phòng
xong
cần thiết khác tại khu vực bỏ phiếu đảm bảo công lai đến bầu cử có thể quét mã
chống dịch
trước 1 ngày
tác phòng chống dịch theo quy định.
COVID-19
khai báo y tế.
diễn ra bầu cử
- Bố trí đầy đủ bàn khai báo y
tế, đo thân nhiệt. Cung cấp

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-19
Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-19
Ban chỉ đạo
phòng chống
dích COVID-19

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-19

Trung tâm y tế
huyện

4.3

4.4

Bố trí phòng cách ly tạm thời

khâu trang, dung dịch sát
khuẩn tay hoặc bố trí các khu
vực rửa tay với nước sạch và
xà phòng ở vị trí thuận tiện, dễ
sử dụng.
- Tăng cường thông khí trong
phòng diễn ra bầu cử bằng
cách mở cửa sổ, cửa ra vào, sử
dụng quạt hoặc các biện pháp
phù hợp khác.
Đảm bảo giãn cách vị trí ngồi
trong phòng.
Yêu câu mỗi khu vực bỏ phiêu
bố trí 01 phòng cách ly tạm
thời đảm bảo đủ các điều kiện
phòng chống dịch, tối thiểu 01
cán bộ hướng dẫn bầu cử mặc
quần áo phòng chống dịch, 01
hòm phiếu phụ và các điều
kiện cần thiết khác để bầu cử
diễn ra theo đúng quy định cho
các trường họp cách ly tạm
thời (sàng lọc có ho, sốt., .và
không có yếu tố dịch tễ liên
quan).
- Tự khai báo y tê tại nhà:

+ Trường họp cử tri đi từ vùng
dịch trong vòng 14 ngày, Ca
Khai báo y tế trước 01 ngày (22/5/2021) khi đi bầu bệnh nghi ngờ, ca Fl, F2 thì
cử
cách ly phù hợp theo qui định,
tham gia bỏ phiếu tại nơi bố trí
hòm phiếu phụ.
+ Trường họp cán bộ của các

Hoàn thành
xong trước 1
ngày diễn ra
bầu cữ

Hoàn thành
trước 01 ngày
khi đi bầu cử

Ban chỉ đạo
phòng
chống dịch
COVID-19

Trung tâm y tế
huyện

- Ban
chỉ
Cơ quan y tế;
đạo PCD
Ban bầu cử,
- Cử
tri
Khu cách ly tập
được tham
trung.
gia bỏ phiếu

4.5

BI. II
1

1.1

Kiểm tra công tác chuẩn bị

tô chức phụ trách bâu cử ở địa
phương được xác định là tiếp
xúc gần với ca mắc coVID-19
(Fl, F2) dẫn đến phải cách ly
tập trung hoặc cách ly tại nhà,
các địa phương chủ động rà
soát, bổ sung, thay thế thành
viên; khẩn trương tổ chức tập
huấn nghiệp vụ cho các thành
viên bổ sung.
- Công tác chỉ đạo, xây dựng
kế hoạch chuẩn bị (nhân lực,
vật tư...)
- Công tác phòng chống dịch
Trước bầu cử
- Công tác đảm bảo an toàn
thực phẩm
- Công tác thu dung điều trị

Ban Chỉ đạo
phòng chống
dịch
COVID- 19
các cấp, các
tiểu ban bầu
cử các cấp

ủy ban nhân
dân huyện;
Trung tâm y tế
huyện

TRONG THỜI GIAN DIÊN RA BÀU cử
Thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng c lông dich COVID-19 tai tat cả các khu vưc bỏ phiêu cô Cinh
- Báo cáo Ban bâu cử, Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch các cấp
khẩn trương đưa các trường
hợp trên và các trường hợp tiếp
xúc
Tổ y tế tại
- Liên quan cách ly, giám sát y
Trường hợp đột xuất phát hiện ca nghi ngờ, các
Ban chỉ đạo
khu vực bỏ
Trong thời
tế theo quy định. Niêm phong
phiếu phối
phòng chống
trường hợp liên quan tới ổ dịch đang hoạt động,
gian diễn ra
hòm phiếu tại thời điểm phát
F1,F2.... Tại khu vực bỏ phiếu cố định
bầu cử
hợp với tổ dịch COVID-19
hiện và khử khuẩn.
bầu cử
- Bố trí hòm phiếu phụ để tiếp
tục thực hiện bầu cử theo quy
định.
Chỉ định cách ly, lấy mẫu phù
hợp.

1.2

2
2.1

2.2

Trong các ngày diễn ra hoạt
Tô y tê tại
động bầu cử, thực hiện lau khử Trong thời
khu vực bỏ
Ban chỉ đạo
Lau khử khuẩn
khuẩn 2 lần/ngày và khử gian diễn ra
phiếu phối
phòng chống
khuẩn đột xuất khi phát hiện có bầu cử
hợp với tổ dich COVID-19
người ho, sốt, khó thở
bầu cử
Thực hiện hưởng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực bố trí hòm phiếu lưu động tại CO’ sởy tế, tại
CO' sỏ’ cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế
Đối vói cử tri thuộc diện ca bệnh nghi ngờ (nếu có) đang cách ly, điều tri tai CO' sở y tế

- Thành viên Tô bâu cử tại cơ
sở y tế mặc trang phục phòng
chổng dịch chuyên dụng đưa
hòm phiếu phụ đến phòng
bệnh, hướng dẫn bầu cử theo
Tổ chức hòm phiếu phụ dành riêng cho người
Trong thời
quy định.
bệnh nghi ngờ đang điều trị, người đang điều trị
gian diễn ra
- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu
tại cơ sở y tế, cách ly tại cơ sở y tế.
bầu cử
trang, sát khuẩn tay, đeo găng
tay y tế trước khi bỏ phiếu.
- Tổ chức sát khuẩn hòm
phiếu, phiếu bầu trước khi đưa
đi kiểm phiếu.
Đối vói cử tri thuộc diện đang cách ly tập truns các tuyến
- Tô bâu cử tại cơ sở cách ly
tập trung mặc trang phục
phòng chống dịch chuyên
dụng đưa hòm phiếu phụ đến
phòng cách ly, hướng dẫn bầu
Trong thời
cử theo quy định.
gian diễn ra
- Đảm bảo giữ khoảng cách
bầu cử
tối thiểu 2m,
- Yêu cầu cử tri phải đeo
khẩu trang, sát khuẩn tay, đeo
găng tay chuyên dụng trước

Tổ y tế và tổ
bầu cử

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-19

Tổ y tế và tổ
bầu cử

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-19

khi bỏ phiêu.
- Tổ chức sát khuẩn hòm
phiếu trước khi đưa đi kiểm
phiếu.

2.3

Đôi vói công dân thuộc diện đang cách ly tại nhà, noi ỉưu trú, người ôm k lông ra khỏi n là
- Thành viên Tô bâu cử phôi
họp với Tồ Y tế lưu động, mặc
trang phục phòng chống dịch
đưa hòm phiếu phụ đến từng
Tổ chức hòm phiếu phụ đến từng nhà cử tri đang
Trong thời
Tổ y tế và
nhà, nơi lưu trú của cử tri,
thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú, người ốm
gian diễn ra
hướng dẫn bầu cử theo quy
tổ bầu cử
không ra khỏi nhà.
bầu cử
định.
- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu
trang, sát khuẩn tay trước khi
bỏ phiếu.

Thu dung, điều trị, cấp cửu

Bỉ.III
1

- sẵn sàng, nhân lực, phương
tiên vật tư, thuốc cấp cứu và Trong thời
gian diễn ra
vận chuyển bệnh nhân
bầu cử

SAU BÂƯ CỬ
Vận chuyển hòm phiếu phụ về khu vực kiềm phiếu
- Tô Y tê thực hiện khử khuân
hòm phiếu trước khi vận
chuyển đi.
Đối với hòm phiếu phụ tại các phòng cách ly tạm
- Cán bộ Tổ bầu cử, Tồ y tế xử Sau khi bỏ
thời và tại các cơ sở y tế, cơ sở y tế cách ly tập trung
dụng xe y tế chuyên dụng thu phiếu xong
và tại nhà cử tri cách ly y tế
gom, vận chuyền hòm phiếu
lưu động về khu vực kiểm
phiếu đảm bảo an toàn phòng

Tổ cấp cứu
lưu động

Tổ Y tế lưu
động; Tổ
Bầu cử

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-19

Ban bâu cử,
Bệnh viện đa
khoa; Cơ sở
cách ly tập
trung

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COỴID19; Ban bầu cử
các xã, thị trấn

2

2.1

2.2

2.3

2.4

chông dịch và theo đúng quy
định.
- Phun khử khuẩn xe sau khi
vận chuyển hòm phiếu.
Đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình kiểm phiếu
Tiên hành kiêm phiêu theo
đúng quy định, đảm bảo cán bộ
tham gia kiểm phiếu thực hiện
Đối với hòm phiếu tại các khu vực bỏ phiếu cố định các biện pháp phòng chống
dịch (5K) trong thời gian làm
việc (đeo khẩu trang, sát khuẩn
tay...).
Đôi với hòm phiêu tại các phòng cách ly tạm thời Cán bộ tham gia kiêm phiêu sử
và tại các khu vực đặt hòm phiếu phụ ở cơ sỏ’ y tế, dụng trang phục phòng chốns
cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế. dịch và thực hiện các yêu cầu
đảm bảo phòng chống dịch
theo quy định (đeo khâu trang,
sát khuân tay...)
Dọn vệ sinh chung. Thu gom
rác thải. Vệ sinh khử khuẩn
bằng chất tẩy rửa thông thường
hoặc dung dịch khử khuẩn đối
Vệ sinh, khử khuẩn tại các khu vực bỏ phiếu sau với nền nhà, bàn ghế, các đồ
bầu cử theo quy định
vật trong phòng, khu vệ sinh,
các vị trí có tiếp xúc thường
xuyên: tay nám cửa, cầu thang,
tay vịn lan can, bàn phím máy
tính...
Yêu câu tât cả cán bộ làm
Thực hiện tự theo dõi sức khở đối với tất cả lực
nhiệm vụ tại các khu vực bố trí
lượng thực hiện nhệm vụ tại các khu vực bố trí hòm
hòm phiếu phụ thực hiện tự
phiếu phụ ở cơ sở y tê, cơ sở cách ly tập trung và
theo dõi sức khỏe 14 ngày theo
tại nhà công tân cách ly y tế.
quy định.

Trong khi
kiểm phếu

Tổ Bầu
cử

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-

Sau khi bỏ
phiếu xong,
Kiểm phiếu

Tổ Bầu
cử

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-

- Thường
xuyên

Tổ Bầu
cử

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID-

Khi kết thúc
bầu cử

Tât cả lực
lượng phục
vụ bầu cử
cho các
trường hợp

Trung tâm y tế
huyện

- Trường họp có triệu chứng
nghi bệnh ho, sốt... lấy mẫu
giám sát COVID-19 theo quy
định.

bệnh nghi
ngờ, Fl, F2,
các trường
họp cách ly
y tế
PHÂN II: CÔNG TÁC ĐÃM BẢO PHÒNG CHỎNG DICH BÊNH KHI XUẤT HIÊN COVID-19
A2. CÔNG TÁC CHỈ ĐAO ĐIÊU HÀNH
Trung tâm y tê: chuân bị nội
dung, báo cáo diễn biến tình
hình dịch và kịch bản phòng
chổng dịch COVID-19 đảm
bảo bầu cử diễn ra an toàn,
nhanh chóng và đúng quy
định.
Sau khi có
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp tổ -Tổ chức khoanh vùng cách ly,
Bệnh viện
kết quả xét
chức họp khẩn trực tuyến trực tiếp chỉ đạo và đề ra đánh giá nguy cơ, rà soát, phân
Ban chỉ đạo
đa khoa
nghiệm dương
các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh loại tham mưu tổ chức phong
phòng chống
1
huyện,
tính bệnh nhân
dịch COVIDCOV1D-19 trong thời gian bầu cử.
Trung tâm y
tỏa, cách ly, giãn cách phù hợp
đầu tiên
tế huyện
theo Chỉ thị 15, 16, 19 của
Chính phủ.
-C ập nhật liên tục, thường
xuyên và dự báo tình hình dịch
bệnh trên địa bàn tỉnh (đặc biệt
là các ca mắc, việc truy vết các
trường hợp Fl, F2, khoanh
vùng ồ dịch...)
Tăng cường công tác tuyên truyên thông, tập trung - Các cơ quan truyền thông Trước và trong
tuyên truyền mạnh mẽ để ồn định tư tưởng không đăng tải các thông tin về tình thời gian diễn
Phòng Văn
Ban chỉ đạo
gây hoang mang, sợ hãi trong nhân dân. Thực hiện hình dịch bệnh, thông cáo báo ra bầu cử
hóa; trung
2
phòng chống
tương tác mạnh mẽ với nhân dân qua mạng xã hội, chí và các biện pháp phòng
tâm VH-TTgiao lưu trực tuyến để kịp thời truyền tải các thông chống dịch tại tỉnh Lào Cai;
dịch COVID
TT
điệp, nội dung đảm bảo phòng chống dịch bệnh khi các nội dung các chỉ đạo của
bầu cử
Chính phủ và của tỉnh về công

3

4

tác bâu cử đên với người dân
- Lưu ý xử lý nghiêm các
trường hợp đưa tin không đúng
sự thật, gây hoang mang cho
người dân trước khi diễn ra
bầu cử.
- Giao Sở Y tê chỉ đạo Trung
tâm Y tế các huyện, thị xã,
thành phổ xây dựng kế hoạch
Thực hiện thường trực công tác phòng chống dịch thường trực trong thời gian Trước và trong
24/24h. Tăng cường trả lời đường dây nóng giải trước, trong và sau khi diễn ra thời gian diễn
đáp các thắc mắc, yêu cầu của người dân.
bầu cử.
ra bầu cử
- Duy trì hiệu quả các sổ
đường dây nóng tại các địa
phương.
Dừng các sự kiện không cần thiết

Văn bản dừng

Trước, trong
hoặc ngay sau
bầu cử

Trung tâm
y tế huyện

Ban chỉ đạo
phòng chống
dịch COVID

Ban chỉ đạo
phòng
chống dịch
COVID

Trung tâm y tế
huyện

-Đảm bảo quyên lợi bâu cử
Căn cứ diễn biến của tình hình dịch và chỉ đạo của
Ban chỉ đạo
của tất cả công dân đúng quy
Chính phủ, Bộ y tế đề thực hiện việc bầu cử co các
Trung tâm y tế
Trước, trong
phòng
5
định.
trường họp là bệnh nhân dương tính, các đối tượng
chống dịch
bầu cử
huyện
- Xây dựng phương án bầu cử
có nguy cơ cao
COVID
theo chỉ đao.
B2
CONG TAC ĐAM BAO PHONG CHONG DICII BỆNH TRƯỚC, TRONG VÀ SẠƯ BẦU c ử
B2.I TRƯỚC BẦU CỬ
- Thành lập Tô Y tê cô định, Tô Y tê lưu động, Tô Y tê - Bâu cử tại các khu vực
bỏ phiếu cố định và lưu động.
- Đảm bảo trang phục phòng chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí.
Các hoat đông thực hiện như phân Bl.I
- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng chống dịch coVID-19 tại khu vực bỏ
phiếu cổ định và nơi bố trí hòm phiếu phụ theo quy định
+ Phun khử khuẩn tất cả các khu vực bỏ phiếu cố định trước 01 ngày diễn
ra bầu cử + Bổ trí bàn khai báo y tế, đò thân nhiệt, cung cấp khau trang,
-

dung dịch sát khuẩn tay, sàng lọc các cử tri có dấu hiệu ho, sốt, khó thở...
vào phòng cách ly tạm thời...
2
2.1

2.2

Các hoạt động tăng cường
Bố trí hòm phiếu phụ và thành lập Tố Y tế Bầu cử tại khu vực, vùng dân cư bị phong tỏa do yêu cầu trong công tác phòng
chống dịch
Bô trí hòm phiêu phụ tại khu
vực phong tỏa, Tổ Y tế bầu cử
lưu động tại khu vực phong tỏa
có trách nhiệm đến từng nhà
Bố trí hòm phiếu phụ và tổ y tế bầu cử lưu động cử tri, hướng dẫn cử tri và đảm Ngay sau khi
Ban chỉ đạo
UBBC cấp
ngay tại khu vực bị phong tỏa, đảm bảo đúng quy bảo quyền lợi bầu cử của có quyết định
phòng chống
xã
trình và quy định bầu cử
người dân.
phong tỏa
dịch COVID
- Số lượng hòm phiếu phụ và
Tồ y tế bầu cử lưu động tùy
thuộc vào phạm vi của vùng
dân cư bị phong tỏa.
Thành lập tố Y tế - Bầu cử lưu động tại CO' sỏ’y tế đang điều trị bệnh Iihân diroìig tính (sử dụng Tổ Y tế - bầu cử tại mục 2.1
phần BI nêu trên)
- Tô Y tê - bâu cử lưu động là
cán bộ đang làm nhiêm vu
cách ly điều tri tai cơ sở y tế.
- Tồ bầu cử tại nơi có người
ƯBBCcấp
bệnh đang cách ly điều trị, có
xã, cấp
Sau khi có
trách nhiệm bố trí hòm phiếu
Tổ Y tế - bầu cử lưu động tại cơ sở y tế điều trị cho
huyện;
Trung tâm y tế
bệnh nhân
phụ (Bỏ: thành lập 01 tổ bầu cử
bệnh nhân dương tính sử dụng luôn Tổ y tế - bầu
BCĐ phòng
huyện
COVID- 19
lưu động), cử Thành viên Tổ
cử đã thành lập tại mục 2.1 phần B 1.1.
chống dịch
bầu cử phối hợp với Tổ Y tể - cách ly điều trị
COVID-19
Bầu cử hướng dẫn bệnh nhân
huyện
bố phiếu, đảm bảo thực hiện
các quy định về bầu cử và
phòng chổng dịch theo hướng
dẫn của ngành Y tế

- Hướng dẫn mặc trang phục
phòng chống dịch
Hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho lực
- Công tác vệ sinh khử khuẩn
lượng làm công tác bầu cử khu vực, vùng phong
hòm phiếu, thu gom rác thải
tỏa
- Các biện pháp phòng, chống
dịch khác theo quy định

B2. II

1

2

2.1

Ngay sau khi
thành lập

- Các đơn vị
y tế trên địa
bàn
- BCĐ
phòng
chống dịch
COVID-19
huyện,

Trung tâm y tế
huyện

Tại mỗi khu vực bỏ phiêu cô
định, thông báo trước thời gian
cử tri đến bỏ phiếu đảm bảo
UBBCcấp
Hoàn thành
Ban chỉ đạo
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các giãn cách, theo từng khu vực
trước
ngày
xã,
cấp
phòng
chống
khu vực bỏ phiếu cố định
dân cư, không tập trung đông
diễn ra bầu cử
huyện
dịch COVID
người vào 1 thời điểm.
Bố trí khu vực ngồi chờ đảm
bảo khoảng cách tối thiểu 2m.
TRONG THỜI GIAN DIỄN RA BẢƯ cử
- Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả lực lượng tổ chức bầu cử
và cừ tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại
các khu vực bỏ phiếu cố định.
Các hoạt động thực hiện như phần B 1. II
Bố trí hòm phiếu phụ tại cơ sở y tế cho các trường họp bệnh nghi ngờ, tại cơ sở
cách ly tập trung và tại nhà, nơi lưu trú của cử tri đang thực hiện cách ly, đảm
bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và tuân thủ đúng trình tự quy định.
Các hoạt động bổ sung
Đảm bảo cử tri đên bâu cử theo
- Tô Y tê - BCĐ phòng
đúng thời gian thông báo của
phòng chống chống dịch
dịch tại các COVID-19
địa phương, không tập trung
Thực hiện nghiêm việc đảm bảo khóảng cách tiếp
Trong thời
khu vực bỏ huyện
đông người, đeo khẩu trang và
xúc khi tham gia bỏ phiếu trong quá trình diễn ra
gian diễn ra
phiếu.
sát khuẩn tay trong quá trình
bầu cử
bầu cử
- TTYT
diễn ra bầu cử.
- Tuân thủ thực hiện giãn cách
huyện
tối thiểu 2m;

2.2

2.3

2.4

- Báo cáo Ban bâu cử, Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch cấp
huyện khẩn trương đưa các
trường hợp trên và các trường
họp tiếp xúc liên quan cách ly,
giám sát y tể theo quy định.
Trường hợp đột xuất phát hiện ca nghi ngờ, Fl,
- Niêm phong hòm phiếu tại
F2...tại khu vực bỏ phiếu
thời điểm phát hiện và khử
khuẩn.
Bố trí hòm phiếu phụ để tiếp
tục thực hiện bầu cử theo quy
định.
Thành viên Tô bâu cử mặc
trang phục phòng chống dịch
chuyên dụng đưa hòm phiếu
phụ đến phòng bệnh, hướng
Bố trí hòm phiếu phụ dành riêng cho người bệnh dẫn bầu cử theo quy định.
đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế (thực hiện tương - Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu
tự như đối với người bệnh nghi ngờ)
trang, sát khuẩn tay, đeo găng
tay y tể trước khi bỏ phiếu.
- - B ọ c kín bề mặt hòm phiếu
trước khi cử tri bầu cử. Tổ
chức sát khuẩn hòm phiếu
trước khi đưa đi kiểm phiếu.
-Tô bâu cử tại khu vực phong
tỏa mặc trang phục phòng
chống dịch chuyên dụng đưa
Tổ chức bầu cử tại khu phong tỏa, địa phương
hòm phiếu phụ đến từng nhà,
thực hiện theo Chỉ thị 16 của Chính phủ
hướng dẫn bầu cử theo quy
định.
-Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu
trang, sát khuẩn tay, trước khi

Ngay khi phát
hiện, Trong
thời gian diễn
ra bầu cử

ƯBBC
huyện; BCĐ
phòng
chống dịch
COVID-19

Trung tâm y tế

Trong thời
gian diễn ra
bầu cử

- Tổ Y tế phòng chống
dịch tại các
khu vực bỏ
phiếu.
TTYT
huyện,

BCĐ phòng
chống dịch
COVID-19
huyện

Trong thời
gian diễn ra
bầu cử

Tô Y tê phòng
chống dịch
tại các khu
vực bỏ
phiếu.
-TTYT
huyện

BCĐ phòng
chống dịch
COVID-19
huyện

3

B2. III
1

2

Thu dung cấp cứu

SAU BẦU CỬ
Vận chuyến hòm phiếu tại các địa điểm bàu cử lưu động về khu vực kiểm phiếu
- Tô Y tê thực hiện khử khuân
hòm phiếu trước khi vận
chuyển đi.
-T ổ bầu cử, Tổ y tế sử dụng xe
Đổi với hòm phiếu phụ tại các phòng cách ly tạm y tế chuyên dụng đến các địa
thời, các cơ sở y tế, khu vực bị phong tỏa, cơ sở điểm bầu cử lưu động thu gom,
cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế.
vận chuyển hòm phiếu đảm
bảo an toàn phòng chống dịch
theo đúng quy định.
- Phun khử khuẩn xe sau khi
vận chuyển hòm phiếu.

Sau khi bỏ
phiếu xong

Tổ cấp cứu
lưu động

BCĐ phòng
chống dịch
COVID-19
huyện

Tổ bầu cử

BCĐ phòng
chống dịch
COVID-19
huyện

Đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình kiểm phiếu

Đối với hòm phiếu tại các khu
2.1

bỏ phiêu.
- -Tổ chức sát khuẩn hòm
phiếu trước khi đưa đi kiểm
phiếu.
- Tô câp cứu phải mặc trang
Trong thời
phục bảo hộ phòng chống dịch
gian diễn ra
theo qui định
bầu cử
- Thường xuyên, xử lý vệ sinh,
khử khuẩn

Vực bỏ phiêu cô định

Tiên hành kiêm phiêu theo
đúng quy định, đảm bảo cán bộ
tham gia kiểm phiếu thực hiện
các biện pháp phòng chống
dịch (5K) trong thời gian làm
việc (đeo khẩu trang, sát khuần
tay...)

Sau khi bỏ
phiếu xong

Tổ Bầu cử

BCĐ phòng
chống dịch
COVID-19
huyện

2.2

- Sau khi những cử tri này bỏ
phiếu xong, thành viên tổ bầu
cử phải mang ngay hòm phiếu
Đối với hòm phiếu phụ và phiếu bầu tại các phòng
phụ về phòng bỏ phiếu Lực
cách ly tạm thời, tại các cơ sở y tế, khu vực bị
lượng kiểm phiếu sử dụng
phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri
trang phục phòng chống dịch
cách ly y tế.
và thực hiện các yêu cầu đảm
bảo phòng chống dịch theo
quy định (đeo khẩu trang, sát
khuẩn tay...)

2.3

- Tổng vệ sinh chung, thu gom
Vệ sinh, khử khuẩn tại các khu vực bỏ phiếu sau
rác thải, phun khử khuẩn nơi tổ
bầu cử theo quy định
chức bầu cử

2.4

2.5

Sau khi bỏ
phiếu xong

Sau khi kết
thúc bầu cử

- UBBC
huyện; xã;
Tổ Bầu cử

Tổ bầu cử
Tổ y tế

Trung tâm Y
tế huyện
-Tất cả lực
Ycu cầu tất cả lực lượng làm
lượng phục
Thực hiện giám sát y tế đối với tất cả lực lượng thực nhiệm vụ tại các khu vực bố
vụ bầu cử
hiện nhiệm vụ tại các khu vực bổ trí hòm phụ động trí hòm phiếu phụ thực hiện tự Sau khi kết
các trường
ở cơ sở y tể, khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly tập theo dõi sức khỏe 14 ngày và thúc bầu cử
hợp F0, Fl,
trung và tại nhà công dân cách ly y tế
lấy mẫu giám sát COVID-19
F2, các
theo quy định.
trường họp
cách ỉy y
tế...
Lây mâu sàng lọc COVID-19
tất cả lực lượng làm nhiệm vụ
Sau khi kết Trung tâm y
Công tác xét nghiệm
tại các khu vực bỏ phiếu cổ
thúc bầu cử
tế huyện
định, nơi đặt hòm phiếu phụ và
khi có triệu chứng nghi bệnh
-

BCĐ phòng
chống dịch
COVID-19
huyện

BCĐ phòng
chống dịch
COVID-19
huyện

BCĐ phòng
chống dịch
COVID-19
huyện

BCĐ phòng
chống dịch
COVID-19
huyện

Phụ lục II:
So’ đồ hướng dẫn cử tri thực hiện biện pháp phòng chống dịch trước khi bỏ phiếu

V

\

Ị

\ ị Cỏ triệu chửng
nghi Coviđ-19

Bỏ phiếu ngay
tại phòng cách
ly tạm thời

Chuyển !
y tế cách
lấy mẫu

Phụ lục III
TÒ KHAI Y TÉ CHO c ử TRI THAM GIA TRƯỚC KHI BẦU cử
(Dự trên hướng dẫn tại Công văn sổ 839/BYT-DP ngày 23/02/2020 của Bộ Y tế về việc thực
hiện áp dụng tờ khaiy tế đối với COVID-19)
Họ tên:....................................................................................................................................
Năm sinh:...................................Giới tính:...........................................................................
Điện thoại:..............................................................................................................................
Trong vòng 14 ngày qua:
Anh/Chị có đi ra ngoài địa bàn tỉnh không: Có □ ; Không □
Nếu có: ghi rõ nơi đến..........................................................................................................
thời gian đến..........................................................................................................................
Anh/Chị có tiếp xúc gần với:
• Ca bệnh COVID (Fo): Có □; Không □
• Với (Fl )

: Có □; Không □

Nếu có ghi rõ thông tin:
Trong vòng 14 ngày (tính đến thòi điểm khai báo) Anh/Chị có thấy xuất hiện dấu hiệu
nào sau đây không?_______ _______ _______ __________________ ________ ________
Có Không
Triệu chứng
Triệu chứng
Có
Không
ớn lạnh
Sốt
[]
[]
[]
[]
Giảm
hoặc
mât
vị
Ho
[]
[]
[]
[]
giác, khướu giác
Khó thở
[]
[]
Viêm phôi
Đau họng
[]
[]
[]
[]
Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật, nếu cung cấp sai thông tin có thể dẫn
đến những hậu quả nghiêm trọng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

........ ,Ngày ..... thảng...... năm 2021
Ngưòi khai
(ký, ghi rõ họ và tên)

