SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
KHU VỰC NGỌC HỒI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngọc Hồi, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Số: 119/QĐ-BVKVNH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI
Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND, ngày 13/6/2008 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SYT ngày 14/11/2008 của Sở Y tế tỉnh Kon
Tum về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa
khu vực Ngọc Hồi;
Căn cứ Quyết định 225/QĐ-BYT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);
Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-BVKVNH ngày 04/02/2021 của Bệnh viện
Đa khoa khu vực Ngọc Hồi về thực hiện các biện pháp tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid-19;
Theo đề nghị của Ông Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Trang thiết
bị,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 02 Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại Bệnh viện Đa
khoa khu vực Ngọc Hồi
1. Thành phần mỗi đội cơ động bao gồm:
- 01 lãnh đạo bệnh viện;
- 01 bác sỹ hồi sức cấp cứu;
- 01 bác sỹ truyền nhiễm;
- 01 cán bộ kiểm soát nhiểm khuẩn;
- 01 điều dưỡng;
- 01 lái xe.

(Danh sách chi tiết kèm theo)
2. Mỗi đội cơ động phản ứng nhanh được trang bị:
- 01 xe ô tô cứu thương.
- Đầy đủ phương tiện hồi sức cấp cứu trên xe (máy thở cơ động, oxy,
thuốc, dịch truyền), phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn, tiệt
khuẩn… theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống
dịch.
Điều 2. Nhiệm vụ của Đội cơ động phản ứng nhanh:
- Thường trực sẵn sàng phản ứng nhanh, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh
viện thu dung điều trị, chăm sóc và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô
hấp cấp do nCoV tại các cơ sở khám chữa bệnh khi có yêu cầu và mức độ dịch.
- Thực hiện theo lệnh điều động của Lãnh đạo bệnh viện và Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh nCoV.
Điều 3. Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Đội cơ động phản ứng
nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại
bệnh viện thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 5. Các ông, bà có tên trong danh sách và trưởng, phó, phụ trách các
khoa phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 5;
- Sở Y tế tỉnh Kon Tum (B/c);
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Ban Giám đốc;
- Các khoa, phòng (T/h);
- Lưu VT, KHTH-TTB.

Nguyễn Hữu Thâm

DANH SÁCH
02 Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona (nCOV)
+ Đội 1
Chức danh, chuyên
khoa
Giám đốc bệnh viện

Số điện
thoại
0905246239

Đội trưởng

Bác sỹ HSCC

0985436228

Đội phó

Bác sỹ Truyền nhiễm

0976209877

Thành viên

Diễm Điều dưỡng phụ trách 0977037579
khoa KSNK

Thành viên

STT

Họ và Tên

1

Nguyễn Hữu Thâm

2

Nguyễn Thị Nga

3

A Đường
Đinh Thị
Hương

4

Ghi chú

5

Nguyễn Văn Nam

CN Điều dưỡng

0976207397

Thành viên

6

Nguyễn Ngọc Huy

Lái xe

0905058981

Thành viên

Chức danh, chuyên
khoa
Phó GĐ bệnh viện

Số điện
thoại
0972300579

Đội trưởng

Bác sỹ HSCC

0979529741

Đội phó

+ Đội 2
STT

Họ và Tên

Ghi chú

1

Đặng Văn Đào

2

Y Thắng

3

Xiêng Lăng Viên

Bác sỹ khoa Nội Nhi

0971497775

Thành viên

4

Võ Thị Hải Hiếm

Điều dưỡng KSNK

0977511162

Thành viên

5

Vũ Duy Hải

Y sỹ

0975791007

Thành viên

6

Lê Ngọc Anh

Lái xe

0336443954

Thành viên

