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

 
KẾ HOẠCH

Về việc cung cấp dinh dưỡng cho nhân viên y tế trong khu vực cách ly

Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế, Quyết
định ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp;

Thực hiện theo Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 12/8/2020 của Ban Chỉ đạo
Bệnh viện Mắt Bình Định về việc cung cấp dinh dưỡng cho nhân viên y tế chăm sóc
và bệnh nhân nghi ngờ nnhieemx Covid-19

Bệnh viện Mắt xây dựng kế hoạch về việc cung cấp dinh dưỡng cho nhân viên
y tế trong khu vực cách ly

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho nhân viên y tế trong khu vực cách ly

- Đảm bảo an toàn vệ sinh hạn chế sự phát tán lây nhiễm

II. ĐỐI TƯỢNG:

- Nhân viên y tế trong khu vực cách ly

III. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI:

1. Phòng KHTH-CĐT sẽ tổng hợp danh sách nhân viên y tế trong khu cách ly
báo Phòng Điều dưỡng-QLCL-CNTT lập suất ăn báo nhà cung ứng đảm bảo 3 bữa
ăn/ ngày.

- Nước uống: cung cấp nước uống đóng chai loại 0.5l, 1.5l hoặc nước bình 20l.

2. Phòng Điều dưỡng-QLCL-CNTT nhận suất ăn của đơn vị cung cấp suất ăn
theo quy trình, đóng gói đảm bảo an toàn hợp vệ sinh thực phẩm

3. Phòng KHTH-CĐT phân công nhân viên vận chuyển suất ăn đến cung cấp cho
nhân viên y tế khu vực cách ly.
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5. Tiếp tục tổng hợp suất ăn đặt nhà cung cấp ngày tiếp theo.

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ: 

- Buổi sáng: 20.000 đồng/ suất ăn/ người

- Buổi trưa: 30.000 đồng/ suất ăn/ người

- Buổi chiều: 30.000 đồng/ suất ăn/ người

- Nước uống: Theo nhu cầu sử dụng

Trên đây là Kế hoạch về việc cung cấp dinh dưỡng cho nhân viên y tế trong khu 
vực cách ly. Đề nghị các khoa, phòng phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Thông báo toàn bệnh viện;
- Lưu VT; Phòng Điều dưỡng-QLCL-CNTT.

Nguyễn Thanh Triết
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