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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đội phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virut
Corona (nCoV)

Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-SYT ngày 21/10/2019 của Sở Y tế Quảng
Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh
viện Sản - Nhi Quảng Ninh;
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 24/01/2020 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh trên người về Đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng
mới của Virut Corona;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - VTTTB,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đội phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virut
Corona (nCoV) gồm các ông, bà có tên (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Nhiệm vụ của Đội:
a. Nhiệm vụ chung
- Thường trực 24/24 trong thời gian dịch diễn ra.
- Có mặt kịp thời và tham gia giám sát, xử trí, phòng chống, cách ly dịch
bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
b. Nhiệm vụ của các thành viên
- Đội trưởng:
Chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung hoạt động của đội, sẵn sàng huy động các
thành viên trong đội, tập trung đầy đủ trang thiết bị khi có yêu cầu.
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội.
Kiểm tra các cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu, chống dịch theo danh mục.
- Bác sĩ:
Chịu sự phân công của đội trưởng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngay khi có yêu
cầu triệu tập của Đội trưởng.
Chuẩn bị sẵn sàng các y dụng cụ phục vụ cấp cứu, chống dịch: Bình oxy,
nẹp, vật tư tiêu hao, túi thuốc cấp cứu, phòng dịch.
Chuẩn bị sẵn sàng các phác đồ cấp cứu, phân loại, cách lý bệnh nhân, chẩn
đoán, xử trí cấp cứu, điều trị bệnh nhân kịp thời.

- Điều dưỡng:
Chịu sự phân công của Đội trưởng và các bác sĩ trong đội.
Vận chuyển Vali thuốc cấp cứu, chống dịch và phương tiện cấp cứu khi thực
hiện nhiệm vụ.
Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch, bảo quản và cấp phát kịp thời.
- Lái xe: Chuẩn bị xe ô tô cứu thương sẵn sàng làm nhiệm vụ cấp cứu khi có
yêu cầu.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Đội phòng chống
dịch sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Các cá nhân có tên trong danh sách và các cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- Lưu: VT, KHTH.
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Nguyễn Quốc Hùng

DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO
VIRUS CORONA (nCoV)
(Kèm theo Quyết định số 149/QĐ-BVSN ngày 22/01/2020
của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh)
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