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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lý Nhân, ngày       tháng 02 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phun thuốc khử trùng phòng chống dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

  

Thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 

05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của (nCoV) gây ra; Chỉ thị 

06/CT - TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các 

biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Quyết định số 

156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng 

với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona; Chỉ thị số 03/CT-BYT 

ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;  

Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, nguy cơ dịch có thể 

xâm nhập vào huyện cũng như có khả năng bùng phát thành dịch lớn tại cộng 

đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống; 

Trên cơ sở Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 04 tháng 2 năm 2020 về việc đáp 

ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại  huyện Lý Nhân; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức phun thuốc khử trùng 

phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV) như sau: 
 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 1. Mục đích 

Nhằm tiêu diệt các mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường, ngăn chặn sự 

phát sinh, lây lan của dịch bệnh truyền cho con người. 

Nâng cao trách nhiệm và huy động sự tham của nhân dân, các tổ chức cá 

nhân trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn.  

 2. Yêu cầu 

 - Tổ chức thực hiện đồng loạt trên địa bàn toàn huyện, ưu tiên tập trung khu 

đông dân cư, công sở, trường học, bệnh viện, chợ, lễ hội. 

 - Nhân dân, các tổ chức, cá nhân cùng hưởng ứng tham gia. 

 - Sử dụng hóa chất phun khử trùng theo quy định của Bộ Y tế. 
 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Khi chưa xảy ra dịch 

- Tổ chức phun tổng vệ sinh, phun hóa chất  khử trùng bằng chlorine 70% 

(calcium Hypoclorite)  nồng độ 0,5% trên diện rộng, tập trung khu công sở, trường 

học, chợ, khu lễ hội và khu công cộng nơi tập trung đông người tổ chức phun 

01lần/tuần.  
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- Các hộ gia đình thực hiện công tác tổng vệ sinh xung quanh khu vực nhà ở, 

đường thôn, ngõ xóm có thể sử dụng các loại hóa chất khủ trùng có sẵn tại nhà như: 

vôi bột, nước lau rửa sàn nhà, cồn, nước Javen… 

2. Khi đã có dịch 

- Tổ chức phun liên tục 01 lần/ngày trong vùng có ổ dịch và các vùng lân 

cận phun trong suốt thời gian có dịch. Tổ chức phun khoanh vùng. Khi hết dịch 

phun 01 lần/tuần trong 3 tuần. 

- Lập chốt kiểm dịch, khuyến cáo nhân dân không đi lại trong vùng có dịch. 

- Tại nhà bệnh nhân lau rửa đồ đạc cá nhân, đồ sinh hoạt, nền nhà, tường nhà 

bằng chlorine 70 nồng độ 1,25%, ngâm quần áo, chất thải, dịch tiết của bệnh nhân 

bằng nồng độ 2,5%. 

 3. Các loại hóa chất sử dụng 

Cloramin B hàm lượng 25 – 30% clo hoạt tính. Cloramin T, Chlorine 70. 

Canxi hypocloride (Clorua vôi)  Bột Natri  dichloroisocianurate  Nước Javen 

(Natri hypocloride hoặc Kali hyphocloride), vôi bột, nước lau nhà…Liều lượng 

sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và khuyến cáo của Bộ Y tế. (có hướng 

dẫn chi tiết kèm theo) 
 

 III. KINH PHÍ 

Ngân sách cấp huyện, cấp xã đảm bảo và huy động sự tham gia của các tổ 

chức, cá nhân, nhân dân theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng chung tay 

chống dịch. 
 

IV. THƠI GIAN THỰC HIỆN 

Từ ngày 08/2/2020 đến khi có thông báo hết dịch trên phạm vi cả nước. 
 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Y tế huyện 

 - Chủ trì tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

phun thuốc khử trùng trên địa bàn huyện. 

  - Dự trù cơ số thuốc và lên kế hoạch  cấp thuốc khử trùng cho cho các xã, 

thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. 

 - Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống 

dịch tiến hành kiểm tra tại các địa phương, các cơ quan chuyên môn và báo cáo 

kết quả kiểm tra về UBND huyện. 

 - Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định. 

 2. Trung tâm Y tế huyện  

- Phối hợp với Phòng Y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

- Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, máy phun, nhân lực sẵn sàng để thực hiện 

nhiệm vụ. 

- Hướng dẫn chuyên môn, cách pha, phun hóa chất khử trùng môi trường 

cho các xã, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp khi có yêu cầu. 

- Viết bài tuyên truyền hướng dẫn về cách xử lý môi trường, vệ sinh cá 

nhân phòng chống dịch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

nhân dân nắm bắt. 

3. Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài truyền thanh huyện 

Tăng cương công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu được lợi ích của 

công tác vệ sinh khử trùng môi trường, vệ sinh cá nhân trong phòng chống dịch. 
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4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, khử trùng môi trường trên địa 

bàn để phòng chống dịch. 

- Dự trù hóa chất gửi về Phòng Y tế huyện. 

- Bố trí nhân lực, máy phun để triển khai thực hiện. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Y tế, cơ quan 

thường trực phòng chống dịch). 

5. Các ban ngành khác 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện sự chỉ đạo của 

Lãnh đạo UBND huyện phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch. 
 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phun thuốc khử trùng phòng chống dịch 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của huyện Lý 

Nhân năm 2020; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức và triển khai 

thực hiện nghiêm để đảm bảo công tác phòng chống dịch, ổn định tình hình phát 

triển kinh tế xã hội tại huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện uỷ;            

- Lãnh đạo UBND huyện ; 

- Các ban, ngành, đơn vị trong huyện ; 

-Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Nhương 
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