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PHƯƠNG ÁN  

Đảm bảo công tác Y tế phòng, chống dịch phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

  

 Thực hiện kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế về công 

tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Công văn số 734/SYT-NVYD ngày 16/2/2021 của Sở Y tế Lạng Sơn về 

việc đảm bảo y tế trước, trong và sau bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lộc Bình xây dựng 

Phương án đảm bảo công tác Y tế phòng chống dịch phục vụ bầu cử Đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2016 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ  

 - Nhằm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ bầu 

cử và người dân tham gia bỏ phiếu bầu cử. 

 - Đảm bảo tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian 

diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 ( ngày 23/05/2021) 

 - Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ, vật tư tiêu 

hao cho công tác chăm sóc sức khỏe phục vụ bầu cử.  

II. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÒNG 

CHỐNG DỊCH BỆNH. 

1. Tình huống 1: Phòng chống dịch bệnh COVID 19- và chăm sóc Y 

tế trong quá trình tổ chức các hội nghị, cuộc họp và bỏ phiếu tại địa phương  

không có dịch COVID-19. 

1.1. Đối với người tham dự, cần thực hiện 

a) Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

b) Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp, bỏ phiếu bầu cử. 

c) Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. 

d) Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và 

mũi khi hắt hơi, ho. 
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đ) Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, 

Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ 

chức có hỗ trợ các ứng dụng này. 

e) Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng 

chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức. 

g) Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

1.2. Đối với Ban tổ chức 

a) Bố trí hội trường, phòng họp phù hợp theo điều kiện của địa phương. 

b) Kiểm tra vệ sinh môi trường, phun khử trùng phòng chống dịch khu 

vực tổ chức họp, hội nghị và khu vực bỏ phiếu bầu cử. 

c) Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn 

ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ 

vật, sàn nhà, phòng họp, khu vệ sinh, mặt bàn, các nút bấm điều khiển,... trước 

và sau họp, bỏ phiếu bầu cử hoặc khi cần thiết. 

d) Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, 

sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng họp, cuối buổi họp, bỏ phiếu 

bầu cử phải mở cửa phòng để tạo sự thông thoáng. 

đ) Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử 

dụng tại khu vực ra vào, bố trí đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh. 

g) Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho 

đại biểu, cử tri tham gia họp, bỏ phiếu bầu cử. 

h) Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ 

sinh.  

i) Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVID-19. 

k) Bố trí lực lượng đón tiếp, giám sát và đề nghị tất cả những người tham 

gia họp, bỏ phiếu bầu cử mang khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung 

dịch sát khuẩn tay trước khi vào họp, bỏ phiếu bầu cử. 

l) Hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều 

tại điểm bỏ phiếu bầu cử. Bố trí các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng 

cách phù hợp. 

m) Bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn y tế 

những người đến họp, cử tri đến bỏ phiếu bầu cử, nếu phát hiện trường hợp có 

sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc COVID-19 thì chuyển sang nơi cách ly tạm thời 

để xử lý theo quy trình, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch phù hợp. 

n) Khuyến cáo, hướng dẫn ngồi giãn cách, hạn chế tiếp xúc và tập trung 

thành nhóm đông người tại phòng họp, khu vực bỏ phiếu bầu cử. 
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o) Bố trí khu vực cách ly tạm thời đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, 

ho, khó thở, nghi ngờ mắc bệnh COVID-19. Khu vực cách ly tạm thời cần có: 

bàn ghế, dung dịch khử khuẩn tay, găng tay, khẩu trang, đồ bảo hộ, thùng màu 

vàng có nắp đậy, có đạp chân và có túi lót đựng chất thải lây nhiễm, có dán 

nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. 

p) Xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc COVID-19 

(các địa phương xây dựng quy trình tiếp nhận, vận chuyển và xử lý trường hợp 

này, vệ sinh khử khuẩn khu vực họp, bỏ phiếu bầu cử). 

q) Dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải và tổng vệ sinh, khử khuẩn theo 

hướng dẫn sau khi tổ chức họp, bỏ phiếu bầu cử. 

r) Các trường hợp cử tri không đến bỏ phiếu được tại địa điểm bỏ phiếu 

bầu cử theo quy định thì tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến với các cử tri này cần 

thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 và hạn chế tối đa 

tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri. 

2. Tình huống 2: Phòng chống dịch bệnh COVID 19- và chăm sóc Y 

tế trong quá trình tổ chức các hội nghị, cuộc họp và bỏ phiếu tại địa phương  

có dịch COVID-19. 

* Tổ chức hội nghị, cuộc họp trực tiếp 

- Đối với người tham dự, cần thực hiện 

+ Thực hiện các nội dung nêu ở trong 1.1, tại mục 1. 

+ Ngồi đúng vị trí được sắp xếp, khoảng cách theo hướng dẫn. 

+ Thực hiện giữ khoảng cách giữa các đại biểu, cử tri theo các hướng dẫn. 

- Đối với Ban tổ chức cuộc họp 

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu ở trong 1.2, tại mục 1. 

+ Không tổ chức họp quá 20 người trong một phòng họp. 

+ Không mời tham dự đại biểu, cử tri ở khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa 

tham dự họp. 

+ Bố trí hội trường, phòng họp để chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách giữa các đại 

biểu, cử tri theo quy định; đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi cho đại 

biểu, cử tri; hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần thiết. 

+ Chuẩn bị sẵn khẩu trang để cấp cho các đại biểu. 

+ Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau họp cho đại biểu. 

+ Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng 

tham gia phục vụ bầu cử. 

2.1. Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử ở các xã, thị trấn thực hiện giãn 

cách xã hội. 
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2.1.1. Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử 

a) Thực hiện đầy đủ các nội dung. 

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

+ Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp, bỏ phiếu bầu cử. 

+ Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh 

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và 

mũi khi hắt hơi, ho. 

+ Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, 

Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ 

chức có hỗ trợ các ứng dụng này. 

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng 

chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức. 

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở 

b) Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri. 

c) Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ 

phiếu bầu cử. 

d) Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra 

theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử. 

2.1.2. Đối với Tổ chức phụ trách bầu cử 

a) Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu ở trong 1.2, tại mục 1. 

b) Phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức bầu cử. Xử lý khử khuẩn 

phiếu, hòm phiếu bầu cử để phòng chống lây nhiễm COVID-19. 

c) Kẻ vạch, xếp hàng theo luồng một chiều, giữ khoảng cách 2m giữa các 

cử tri; bàn, chỗ ngồi ghi phiếu bầu cử đảm bảo khoảng cách 2m. 

d) Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu bầu cử của từng khu vực, 

điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa. 

đ) Hướng dẫn cử tri cách thức bầu cử và thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19. 

e) Căn cứ vào thực tế và hướng dẫn tại thời điểm bầu cử để sử dụng 

phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ cho cán bộ phục vụ bầu cử khi thực hiện 

nhiệm vụ. 

g) Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi bỏ phiếu cho cử 

tri có tiếp xúc gần nếu có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc COVID-19 thuộc khu 

vực điểm bỏ phiếu bầu cử. 
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h) Hướng dẫn cán bộ phục vụ, cử tri tự theo dõi sức khỏa trong 14 ngày, 

thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt ho, khó thở thì thông 

báo ngay cho cơ quan y tế. 

i) Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực 

lượng tham gia phục vụ bầu cử. 

k) Các trường hợp cử tri không đến bỏ phiếu được tại địa điểm bỏ phiếu 

bầu cử theo quy định thì tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến với các cử tri này cần 

thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 và hạn chế tối đa 

tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri. 

2.2. Tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà 

a) Chuẩn bị hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động), phiếu bầu cử, bút, 

thước kẻ, găng tay, dung dịch sát khuẩn bằng cồn dạng phun sương, khẩu trang. 

Vận chuyển đến nhà bệnh nhân (phối hợp với Tổ COVID-19 cộng đồng để thực 

hiện việc bỏ phiếu và giám sát người cách ly tại nhà). 

b) Cán bộ của tổ bầu cử sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân đầy 

đủ trong khi làm nhiệm vụ. 

c) Hướng dẫn người cách ly tại nhà cách thức bầu cử theo quy trình (tốt 

nhất là sử dụng bút, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và bỏ vào thùng rác 

sau khi dùng). 

d) Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri. 

đ) Xử lý khử khuẩn phiếu, bút và thước kẻ nếu dùng nhiều lần, hòm 

phiếu; xử lý khử khuẩn hòm phiếu và phương tiện vận chuyển trước và sau khi 

ra khỏi nhà. 

e) Sau khi kết thúc bàn giao thùng phiếu: cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá 

nhân và xử lý đúng theo quy định, sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân trước khi rời 

khỏi. 

g) Cán bộ của tổ bầu cử tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện 

nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt ho, khó thở thì thông báo ngay 

cho cơ quan y tế. 

2.3. Tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện 

cách ly xã hội hoặc phong tỏa. 

2.3.1. Tổ chức điểm bầu cử tại những nơi đủ điều kiện 

a) Thực hiện các nội dung nêu ở trong 2.1, tại mục 2. 

b) Căn cứ điều kiện thực tế để bố trí thùng phiếu ở vị trí phù hợp, có hàng 

rào ngăn cách. 

c) Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ cho cán bộ phục vụ bầu 

cử trong khi làm nhiệm vụ. 
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đ) Sử dụng bút, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và bỏ vào thùng 

chứa rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” sau khi 

dùng. 

e) Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ 

cho cán bộ của Tổ bầu cử. 

g) Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực 

lượng tham gia phục vụ bầu cử. 

2.3.2. Sử dụng hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) 

a) Thực hiện các nội dung nêu ở trong 2.2, tại khoản 2. 

b) Sử dụng bút, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và bỏ vào thùng 

chứa rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” sau khi 

dùng. 

c) Khử khuẩn hòm phiếu trước và sau khi ra khỏi khu cách ly tập trung, 

nơi cách ly xã hội hoặc phong tỏa. 

d) Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ 

cho cán bộ thành viên của Tổ bầu cử. 

đ) Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực 

lượng tham gia phục vụ bầu cử. 

2.3.3. Kiểm phiếu của các thùng phiếu 

a) Bố trí nơi đặt thùng phiếu và xử lý khử khuẩn. 

b) Phân công cán bộ kiểm phiếu riêng cho các thùng phiếu được đưa về từ 

khu cách ly tập trung, khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa. 

c) Cán bộ tham gia kiểm phiếu phải sử dụng phương tiện phòng hộ cá 

nhân, xử lý sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân. 

d) Sau khi kết kiểm phiếu: cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân và xử lý 

đúng theo quy định trước khi rời khỏi vị trí kiểm phiếu. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện: 

* Công tác chăm sóc sức khỏe 

 - Tổ chức khám sức khỏe cho đại biểu tham dự bầu cử ĐBQH khóa XV 

và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Lộc Bình. 

 - Thành lập tổ Chăm sóc sức khoẻ, tổ kiểm tra VSATTP phục vụ bầu cử. 

 - Đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong thời gian diễn ra bầu cử, chuẩn 

bị phương tiện trang thiết bị, dụng cụ, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, công tác 

trực cấp cứu 24/24h. 
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 - Chuẩn bị sẵn sàng đội cấp cứu và xe cứu thương, trang thiết bị, thuốc, 

vật tư y tế để đảm bảo cấp cứu ngoại viện khi cần thiết. 

 * Công tác phòng chống dịch: 

 - Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, chuẩn bị đầy đủ 

hóa chất, vật tư y tế, khử khuẩn môi trường tại nơi diễn ra bầu cử. 

  - Thực hiện khoanh vùng, cách ly y tế, xử lý môi trường nơi diễn ra bầu 

cử trong trường hợp có đại biểu nghi ngờ mắc Covid-19. 

 - Chuẩn bị đầy đủ đầy đủ hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị sẵn sàng ứng 

phó phòng chống bệnh dịch. 

 - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn Trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện. 

 2. Trạm Y tế các xã, thị trấn 

 - Tham mưu Ban Chỉ đạo xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh trong công tác phục vụ bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn theo tình huống cụ thể về tình 

hình dịch bệnh Covid 19. 

 - Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, thường trực cấp cứu 24/24h, khi 

có các tình huống cấp cứu vượt quá khả năng của Trạm, liên hệ ngay với Tổ cấp 

cứu ngoại viện của Trung tâm Y tế để tiếp tục xử trí. 

 3. UBND các xã, thị trấn 

Trên cơ sở Phương án Đảm bảo công tác Y tế phòng chống dịch phục vụ 

bầu cử của huyện, các xã, thị trấn xây dựng Phương án phòng chống dịch cụ thể 

tùy theo tình tình dịch bệnh của từng địa phương.  

- Bố trí hội trường, phòng họp phù hợp theo điều kiện của địa phương. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện cử cán bộ y tế tham gia phục vụ 

công tác bầu cử thực hiện nhiêm vụ chuyên môn tại các khu vực bầu cử theo 

quy định. 

- Phối hợp với Công an huyện cử lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo công 

tác an ninh trật tự tại các khu vực bầu cử. 

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, tổ chức khử khuẩn làm sạch môi 

trường; đảm bảo khu vực vệ sinh có đủ nước, giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay... 

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử 

dụng tại khu vực ra vào, khẩu trang và đo thân nhiệt cho những người tham gia 

dự Hội nghị và bỏ phiếu. Bố trí túi/thùng đựng rác có nắp và thực hiện tho gom 

chất thải y tế (nếu có) theo quy định. 

 - Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho 

đại biểu, cử tri tham gia họp, bỏ phiếu bầu cử. 
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- Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh phục vụ bầu cử, đặc 

biệt là phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền thực hiện tốt thông điệp 

5K của Bộ Y tế cho nhân dân khi tham gia bầu của; yêu cầu mọi cử tri khi đi 

bầu cử phải đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch. 

 - Báo cáo kịp thời, thường xuyên tình hình dịch bệnh và các hoạt động 

phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban Bầu cử huyện và cơ quan y tế theo quy 

định; khi có tình huống bất thường về dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác cần 

báo cáo ngay để có phương án xử trí kịp thời. 

  Trên đây là Phương án Đảm bảo công tác Y tế phòng chống dịch phục vụ 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện 

Lộc Bình./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Đ/c Lê Xuân Thuân, CHT Bộ CHQS tỉnh; 

- Thành viên BCĐ Bầu cử huyện; 

- Ủy ban bầu cử huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ PCDB Covid-19 huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 
 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Văn Chiều  
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