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SỞ Y TẾ SƠN LA 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUỀN 

 

Số:     /KH-BVYDCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Sơn La, ngày 04 tháng 5 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào “Vệ sinh tay” hưởng ứng ngày  

Vệ sinh tay thế giới (05/5) 

 

Căn cứ Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiêu bản 2.0); 

Căn cứ Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ 

Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn KSNK trong các cơ sở KCB; 

Căn cứ Công văn số 405/KCB-ĐD&KSNK ngày 23 tháng 4 năm 2021 về 

việc tăng cường vệ sinh tay. 

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Sơn La xây dựng kế hoạch phát động 

chương trình “Vệ sinh tay” cụ thể như sau:  

1. Mục tiêu 

Nhằm nâng cao nhận thức và thực hành vệ sinh tay của nhân viên y tế, 

người bệnh, người nhà người bệnh, góp phần là giảm nhiễm khuẩn bệnh viện và 

phòng chống dịch bệnh, phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện.  

2. Nội dung 

- Phát động phong trào vệ sinh tay năm 2021, chủ đề “Mỗi giây bảo vệ 

sự sống hãy rửa tay”. 

- Lãnh đạo khoa, phòng ký cam kết với lãnh đạo đơn vị về triển khai, thực 

hiện vệ sinh tay. 

- Truyền thông về tầm quan trọng và thực hành vệ sinh tay cho nhân viên 

y tế, người bệnh và người nhà người bệnh. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Tháng 5 năm 2021. 

- Địa điểm: Bệnh viện Y Dược cổ truyền. 

4. Thành phần 

Toàn bộ viên chức, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 

5. Nội dung chương trình  

6. Phân công nhiệm vụ  
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6.1. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào vệ sinh tay. 

- Chủ trì nội dung cho lễ phát động phong trào vệ sinh tay. 

- Chuẩn bị giấy tờ ký cam kết, lưu giữ bản cam kết. 

- Kiểm tra, giám sát vệ sinh tay và Báo cáo các hoạt động theo quy định. 

6.2. Phòng Vật tư thiết bị y tế - CNTT 

- Chạy chữ trên bảng điện tử; Nội dung: Phát động phong trào vệ sinh 

tay hưởng ứng các hoạt động ngày Vệ sinh tay thế giới (05/5) – “Mỗi giây 

bảo vệ sự sống hãy rửa tay”. 

6.3. Phòng Quản lý chất lượng 

- Tuyên truyền bằng Băng Zôn; Chủ đề: “Mỗi giây bảo vệ sự sống hãy 

rửa tay” và “Hãy đeo khẩu trang và vệ sinh tay để phòng chống Covid – 19”. 

- Viết bài đăng tải trên bảng điện tử, trang Web bệnh viện. 

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện video về hướng 

dẫn vệ sinh tay tuyên truyền cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà người 

bệnh, phát trên phương tiện truyền thông của bệnh viện. 

6.4. Phòng Tài chính kế toán  

Bố trí kinh phí theo kế hoạch. 

6.5. Phòng Kế hoạch tổng hợp 

Phối hợp với khoa kiểm soát nhiễm khuẩn xây dựng kế hoạch và chương 

trình thực hiện. 

7. Dự toán kinh phí 

Số tiền: 1.380.000 đồng. 

Bằng chữ: Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng. 

(có bảng dự toán kinh phí kèm theo) 

8. Tổ chức thực hiện 

Trưởng các khoa, phòng, bộ phận, CC, VC, người lao động có trách 

nhiệm tham dự đảm bảo đúng thành phần, thời gian, địa điểm trong kế hoạch đã 

nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Ban giám đốc; 

- Các khoa, phòng trong bệnh viện; 

- Gửi Office bệnh viện; 

 - Lưu: VT; KSNK; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cầm Thị Hương 
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PHỤ LỤC  

DỰ TOÁN KINH PHÍ 

(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-BVYDCT ngày 04 tháng 5 năm 2021) 

Stt Nội dung ĐVT 

Số 

lượ

ng 

Số 

buổi 

Số tiền 

(đồng) 

Tổng số tiền 

(đồng) 

 Chi phí tổ chức      

1 Băng Zôn 1,3 x 4,5m Cái 02 01 600.000 1.200.000 

2 Giấy bóng kính  Gram 02 01 90.000 180.000 

       

           Tổng cộng: 1.380.000 

  Bằng chữ:  Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng 
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