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 BỆNH VIỆN MẮT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:               /KH-BVM               Bình Định, ngày      tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH BỔ SUNG 
Huy động nhân lực dự bị hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-BYT, ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế ban hành Bộ

tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô

hấp cấp;

Căn cứ thông báo số  02/BCĐ ngày 06/8/2020 của  Ban chỉ  đạo phòng,  chống

Covid- 19 Bệnh viện Mắt Bình Định về việc huy động nhân lực hỗ trợ trực phòng chống

dịch Covid-19; Bệnh viện Mắt xây dựng kế hoạch huy động bổ sung thêm nhân lực dự bị

hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nhằm chuẩn bị thêm nguồn lực dự bị trong công tác phòng chống

Covid-19. khi trường hợp thiếu hụt nguồn nhân lực trực chính tại đơn vị. 

2. Yêu cầu: 100% nhân lực dự bị được huy động kịp thời tham gia vào công tác

phòng chống dịch khi có thông báo lịch trực của bệnh viện, khi nhân lực chính đau ốm,

dịch bệnh.

II. NỘI DUNG 

1. Nguồn lực dự bị và đối tượng huy động:  Huy động đội ngũ nhân viên y tế,

thanh niên xung kích như: Điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên các khoa, phòng thuộc

khối hành chính.

2. Số lượng nhân lực dư kiến huy động: theo danh sách đính kèm: 15 cán bộ 

(có danh sách nhân sự dự bị kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng ĐD- QLCL- CNTT:



Tham mưu cho Ban giám đốc và lên danh sách trực Covid-19 hàng ngày của nhân

sự trực chính và dự bị hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 

2. Phòng KHTH-CĐT:

- Tham mưu cho Ban giám đốc và lên danh sách trực CODE ORANGE hàng ngày

của nhân sự trực chính và dự bị hỗ trợ trong công tác phòng chống Covid-19 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn đào tạo nguồn nhân lực dự bị trong tình hình dịch
bệnh .

3. Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài chính: 

 Chuẩn bị kinh phí, hậu cần, phối hợp với Khoa Dược-XN-CNK chuẩn bị đầy đủ

thuốc, vật tư y tế khi cần thiết. 

Trên đây là kế hoạch bổ thêm nhân lực dự bị trong công tác phòng, chống dịch

Covid-19 tại Bệnh viện Mắt Bình Định. 

Đề nghị các khoa, phòng phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thông báo toàn BV; 
- Các khoa, phòng;
- Lưu VT, P.ĐD- QLCL-CNTT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Triết
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