Thc hin Công in s 10/C-TW ngày 7/9/2021 ca Ban Ch o Trung ng v Phòng chng thiên tai, ch ng ng
phó vi din bin ca bão và ma ln trong bi cnh dch bnh COVID-19 vn ang din bin phc tp, B Y t (Ban ch
huy Phòng chng thiên tai và Tìm kim cu nn) yêu cu S Y t các tnh, thành ph khu vc Bc B và Trung
B, các n v trc thuc B Y t thc hin nghiêm ch o ti các vn bn ca Th tng Chính ph, Ban ch o Trung ng v
phòng, chng thiên tai, y ban Quc gia ng phó s c, thiên tai và tìm kim cu nn v vic sn sàng ng phó vi
thiên tai trong bi cnh dch bnh COVID-19 và Công vn s 7439/BYT-KHTC ngày 8/9/2021 ca B Y t.
Theo dõi cht ch din bin ca bão CONSON, tình hình ma, l trên các phng tin thông tin có phng án
chun b phòng, chng; rà soát các k hoch, phng án phòng, chng bão l ca a phng, n v phù hp vi yêu
cu thc tin ca a phng trong iu kin va phi thc hin phòng chng dch COVID-19 va áp ng tình hung ma l,
bão ln.
T chc trc chuyên môn, trc cp cu 24/24, sn sàng thu dung cp cu cho nn nhân do ma, bão gây ra;
không gián on công tác cp cu, iu tr cho ngi dân. Trin khai các phng án bo v các c s y t ti các vùng
có nguy c b nh hng do ma bão, sn sàng s tán c s y t nhng vùng thp, trng có nguy c b ngp úng; xây
dng phng án bo m an toàn cho các c s y t, bnh vin dã chin, khu cách ly tp trung bnh nhân COVID19 trong tình hung xy ra thiên tai.
S Y t các tnh, thành ph, các n v trc thuc B Y t khu vc Bc B và Trung B ch o các c s y t thuc quyn
chun b lc lng, phng tin c ng sn sàng ng cu cho tuyn di khi có yêu cu; m bo cung ng thuc cha bnh
thit yu cho nhân dân, kp thi b sung lng d tr thuc, hoá cht, vt t d tr phòng chng thiên tai và tìm kim
cu nn.
Trong trng hp phi s tán dân ra khi khu vc nguy him (c bit là l ng, l quét, st l t...), B Y t ngh S Y t phi
hp vi các n v liên quan t chc thc hin xây dng phng án, kch bn s tán bo m an toàn tính mng và tài sn
ca nhân dân, b trí khu vc phù hp vi tng i tng, tình hình dch ti a phng trình UBND tnh ch o các lc lng
liên quan t chc thc hin.
T chc xét nghim sàng lc SARS-CoV-2 i vi nhóm dân c cn phi s tán: Test nhanh tách trng hp nghi
ng, F0 ra khi cng ng trc khi t chc vn chuyn n ni s tán (các i tng có yu t nguy c cao cn phi b trí ti khu
vc riêng) theo ch o ca Ban Ch o phòng chng dch COVID-19 ca a phng.
T chc s tán ngi dân và kim tra các im tránh trú an toàn phòng chng thiên tai, dch bnh theo hng dn v
công tác phòng, chng thiên tai trong bi cnh dch bnh COVID-19 (theo Quyt nh s 16/Q-TWPCTT
ngày 23/8/2021 ca Ban ch o Trung ng v phòng, chng thiên tai) và hng dn ca B Y t ti im s tán, ni tp
trung ông ngi phù hp vi iu kin thc t ti a phng.
Các c s y t ngh các lc lng công an, dân quân t v, b i, oàn thanh niên... h tr công tác s tán dân ra
khi vùng b nh hng ca ma bão, l; chú ý u tiên ngi già, tr em, ph n có thai. Bo m an toàn trong quá
trình s tán và ti khu s tán. H tr chng chng nhà ca khi ngi nhà s tán.
ng thi, bo m giãn cách ti khu s tán tt nht có th, bo m các phng tin sát khun, khu trang cho ngi c s
tán và nhng ngi làm vic ti khu s tán; t chc trc bo m y t, phòng chng dch 24/24 ti khu s tán, t chc xét
nghim hoc tiêm vaccine cho ngi dân (nu có iu kin).
i vi các công trng xây dng, hm m, nhà máy, xí nghip trong xây dng và t chc thc hin k hoch phòng
chng bão, lt ngh lãnh o các c quan, n v phi hp cht ch vi y t, công an và các lc lng khác ca a phng h
tr công tác cách ly, giãn cách và thc hin các bin pháp phòng chng dch theo quy nh ca Ban ch o
phòng chng dch ca a phng; c bit là các khu thc hin cách ly theo Ch th 16/CT-TTg ngày 31/3/2020
ca Th tng Chính ph v thc hin các bin pháp cp bách phòng, chng dch COVID-19.
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