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BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN DA LIỄU TW

Số: 488/BVDLTW-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

PHƯƠNG ÁN VÀ KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN BẢO VỆ BỆNH VIỆN
BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

PHẦN I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ AN NINH CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN CÔNG TÁC BẢO VỆ

I. Đặc điểm tình hình

Bệnh viện Da liễu Trung ương có địa chỉ tại số 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà
Nội trong tổ hợp các cụm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tai mũi họng TW, Bệnh viện
nhiệt đới TW; có các hướng tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc tiếp giáp: Phố Phương Mai.
- Phía Nam tiếp giáp: Bệnh viện Bạch Mai.

- Phía Đông tiếp giáp: Đường nội bộ Bệnh viện Bạch Mai.

- Phía Tây tiếp giáp: Ngõ 15 phố Phương Mai.
Tổng diện tích mặt bằng là 4550 m2.

1) Nhà đào tạo 3 tầng: có 02 cầu thang bộ làm lối đi chung và là lối thoát nạn
khi có sự cố xảy ra.

Tầng 1: gồm nhà bếp, nhà ăn, buồng điều trị bệnh nhân.

Tầng 2: Buồng điều trị bệnh nhân

Tầng 3: Hội trường, thư viện, kho bệnh án.

2) Nhà điều trị 5 tầng: có 02 cầu thang bộ làm lối đi chung và là lối thoát nạn
khi có sự cố xảy ra.

Tầng 1: khoa khám chữa bệnh, phòng khám bệnh nhân, phòng điều trị nội trú.

Tầng 2,3: Phòng điều trị của bệnh nhân.

Tầng 4: Các khoa, phòng cũ
Tầng 5: Văn Phòng làm việc, kho thuốc, kho thành phẩm..

3) Nhà điều hành 5 tầng (đang sửa chữa, nâng cấp lên tầng 6): có 01 cầu
thang bộ làm lối đi chung và là lối thoát nạn khi có sự cố xảy ra.

Tầng 1: Phòng phát thuốc và kỹ thuật

Tầng 2: Phòng khám bệnh
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Tầng 3-5: Các phòng làm việc.

Tầng 5: Văn Phòng làm việc, Hội trường

4) Nhà kỹ thuật cao 13 tầng : có 2 cầu thang bộ làm lối đi chung và thoát nạn
khi có sự cố xảy ra, có lối sang thông với tầng 1, tầng 4 nhà Điều trị.
Tầng hầm: Kỹ thuật

Tầng 1,2,3: khoa Khám bệnh

Tầng 4,5: khoa Xét nghiệm

Tầng 6,7,8: khoa Phẫu thuật, khoa Laser

Tầng 9: Khoa Tế bào gốc

Tầng 10: văn phòng làm việc

Tầng 11: Hội trường

Tầng 12: kho, khu vực nâng cấp thêm ngoài sân thượng

Bệnh viện là nơi hằng ngày có rất nhiều người thường xuyên ra/vào (trong đó có
cả đối tượng tội phạm), vì vậy việc giám sát khu vực hoạt động của các đối tượng rất
khó đối với lực lượng bảo vệ.

Tình hình an ninh tại Bệnh viện tương đối phức tạp, đặc biệt về đêm có nhiều
đối tượng lang thang, trộm cắp trà trộn vào Bệnh viện, lợi dụng sơ hở của bệnh nhân
và người nhà để thực hiện hành vi trộm cắp và gây rối trật tự.

Tại khu vực khoa khám bệnh rất dễ xảy ra các vụ gây rối của người nhà người
bệnh; kẻ gian lợi dụng lúc đông người để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật.

Bệnh viện đã được trang bị đầy đủ các tủ chữa cháy vách tường và bình cứu hỏa,
hệ thống PCCC có tủ trung tâm, có chuông báo cháy và đèn báo khẩn cấp.

Do tính chất phức tạp, đòi hỏi đội ngũ bảo vệ phải có nghiệp vụ, kinh nghiệm, trách
nhiệm cũng như các kỹ năng cần thiết để xử lý linh hoạt khi có tình huống xảy ra.

II. Tình hình an ninh

Trước tình hình phát triển mạnh của xã hội về mọi mặt, thì các đối tượng tội phạm
xã hội cũng có chiều hướng gia tăng. Những âm mưu thủ đoạn của bọn tội phạm hoạt
động tinh vi hơn và táo bạo hơn. Chúng không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào khi chúng có
cơ hội và có thể làm được. Nên lực lượng bảo vệ cần phải đề cao cảnh giác.

Bệnh viện nằm trong khu vực đông dân cư, nằm trong cụm các Bệnh viện Trung
ương rất nhiều đối tượng tập trung, do đó tình hình an ninh cũng rất phức tạp.

Việc bảo vệ cơ sở vật chất phải vẫn phải duy trì tại một số khu vực của bệnh
viện, đặc biệt cần quan tâm tại một số khu vực như: Khu hành chính, các khoa khám
và chữa bệnh, xét nghiệm...Yêu cầu công tác kiểm soát việc ra/ vào cổng cần chú trọng
nhiều hơn. Do vậy việc bố trí bảo vệ toàn bộ khu vực bệnh viện với hệ thống tường rào
kiên cố và lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp là điều quan trọng và cần thiết.
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PHẦN II. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ BỆNH VIỆN
I. Mục đích của công tác bảo vệ

- Bảo vệ tài sản và an ninh trật tự tại Bệnh viện gồm: Tài sản, thiết bị máy móc và
các tài sản liên quan khác.

- Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho cán bộ, nhân viên và người bệnh đến
khám, điều trị tại Bệnh viện.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản tại Bệnh viện.
- Ngăn chặn phòng ngừa các đối tượng đột nhập vào Bệnh viện để trộm cắp hoặc

phá hoại tài sản.
- Ngăn chặn, phòng ngừa các hiện tượng cháy nổ, chập điện, rò rỉ xăng dầu, hóa

chất, khí Gas và các sự cố khác.
- Ngăn chặn phòng ngừa các hình thức phá hoại của các các thành phần xấu.
- Thực hiện phương án di tản khẩn cấp khi có sự cố tại mục tiêu.
- Duy trì nội quy - quy chế làm việc theo đúng quy định của Bệnh viện.
- Kết hợp với chính quyền địa phương giải quyết các sự, vụ việc xảy ra trong mục

tiêu Bảo vệ
Các kỹ năng của nhân viên bảo vệ cần có

- Sơ cấp cứu y tế.
- Cứu hỏa, dập tắt các đám cháy.
- Hiểu và thực hiện đúng pháp luật Việt Nam.
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách hàng.
- Di tản lánh nạn khi có sự cố.
- Bảo vệ tài sản.
- Võ thuật cơ bản, kỹ năng bắt giữ.
- Nội quy điều lệnh.
- Thực hiện các báo cáo, biểu mẫu và báo cáo tới nhân sự có trách nhiệm.
- Sử dụng công cụ hổ trợ như: súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, bộ

đàm, dùi cui điện, gậy sắt 3 khúc, gậy su, đèn pin tuần tra...
- Duy trì quan hệ với các tổ chức chính quyền địa phương, lực lượng hành pháp.

II. Bố trí nhân viên bảo vệ và thời gian trực

Để đảm bảo trật tự, an toàn về tính mạng, tài sản trong toàn Bệnh viện cần bố trí
lực lượng Bảo vệ trực khép kín 24h/24h tại một số vị trí cần được bảo vệ nhằm đảm
bảo an ninh trật tự, tài sản, thiết bị máy móc và hướng dẫn người bệnh đến khám chữa
bệnh.

1. Sắp xếp thời gian làm việc và bố trí công việc cho nhân viên Bảo vệ:
Nhân viên bảo vệ được bố trí làm việc trong 02 ca chính sau:

Ca 1: Từ 06 giờ 00 đến 18 giờ 00

Ca 2: Từ 18 giờ 00 đến 06 giờ 00
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2. Mục tiêu Bảo vệ
Căn cứ theo nhu cầu thực tế để bố trí nhân viên Bảo vệ chốt chặn tại các vị trí

như sau:

STT Mục tiêu Bảo vệ Tổng số
nhân viên

Thời gian
làm việc

Ca trực

A1
Khu vực cổng chính, sân
trước bệnh viện, khu vực
nhà để xe, tầng hầm

02
24h/24h

(Chia làm 02 ca)

Ca A: 06h00 - 18h00
(01 bảo vệ)

Ca B: 18h00 - 06h00
(01 bảo vệ)

A2
Khu vực cổng sau, Nhà Đào
tạo 3 tầng

02
24h/24h

(Chia làm 02 ca)

Ca A: 06h00 - 18h00
(01 bảo vệ)

Ca B: 18h00 - 06h00
(01 bảo vệ)

A3 Nhà Điều trị 5 tầng, 02
24h/24h

(Chia làm 02 ca)

Ca A: 06h00 - 18h00
(01 bảo vệ)

Ca B: 18h00 - 06h00
(01 bảo vệ)

A4
Khu vực khoa khám bệnh
tầng 1,2,3 (Nhà kỹ thuật
cao)

02
24h/24h

(Chia làm 02 ca)

Ca A: 06h00 - 18h00
(01 bảo vệ)

Ca B: 18h00 - 06h00
(01 bảo vệ)

A5
Khu vực bãi để xe máy tại
sân chính bệnh viện

01 12h 01 bảo vệ

A6

Tuần tra các phòng chức
năng, các khoa lâm sàng,
cận lâm sàng, Hội trường
nhà Kỹ thuật cao

02
24h/24h

(Chia làm 02 ca)

Ca A: 06h00 - 18h00
(01 bảo vệ)

Ca B: 18h00 - 06h00
(01 bảo vệ)

Nhà Điều hành, và khuôn
viên bệnh viện,

02
24h/24h

(Chia làm 02 ca)

Ca A: 06h00 - 18h00
(01 bảo vệ)

Ca B: 18h00 - 06h00
(01 bảo vệ)

A7 Đội trưởng chuyên trách 01 Làm giờ Hành chính

Tổng cộng 14 nhân viên Bảo vệ

3. Nhiệm vụ Tổ trưởng tổ bảo vệ - đội trưởng đội PCCC bệnh viện

Đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đội bảo vệ trong phạm vi toàn
mục tiêu, hỗ trợ kịp thời bất cứ lúc nào khi thấy cần thiết.
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Đánh giá chất lượng của từng nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ trong
mỗi ca trực.

Quản lý tốt phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, phải sử dụng đúng quy định,
đúng mục đích, có hiệu quả và đảm bảo an toàn. Không để xảy ra mất mát và hư hỏng.

Khi có sự cố xảy ra phải có mặt trong thời gian sớm nhất tại nơi xảy ra để trực
tiếp giải quyết và chỉ đạo, đảm bảo nhanh gọn không làm ảnh hưởng tới hoạt động của
Mục tiêu.

Tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất tổ bảo vệ để rút kinh nghiệm, phát huy
những việc làm tích cực có hiệu quả và đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa những
việc làm còn tồn tại, sai sót. Nội dung cuộc họp phải ghi trong biên bản.

Thường xuyên kiểm tra chấp hành nội quy làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật của
nhân viên trong ca trực để phát hiện và kịp thời rút kinh nghiệm những tồn tại để khắc
phục sửa chữa thiếu sót.

Kiểm tra các nội dung giao ca, sổ sách ghi chép cập nhập tình hình trong ngày
của các ca trực.

Có trách nhiệm phân công nhiệm vụ vị trí công tác cho từng nhân viên theo lịch
trực của Bệnh viện quy định.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho số nhân viên mới vào nhận việc tại Mục tiêu để nâng
cao chất lượng công tác, hạn chế sai sót xảy ra.

Chủ động đề xuất báo cáo với Lãnh đạo Bệnh viện khi thấy những khó khăn,
nguy hiểm liên quan đến an toàn tài sản, an ninh tại Mục tiêu.

Tạo dựng các mối quan hệ mật thiết với cơ quan chức năng để giữ gìn an ninh
trật tự khi có sự cố xảy ra tại Mục tiêu.

Thường xuyên, định kỳ rà soát các phương tiện PCCC tại bệnh viện. Phối hợp
với Ban Chỉ huy PCCC bệnh viện báo cáo, đề xuất thực hiện các phương án và biện
pháp PCCC theo đúng quy định.

Lập biên bản đối với tất cả các nhân viên vi phạm nội quy làm việc.

4. Nhiệm vụ chung được áp dụng cho các mục tiêu

Giám sát và hướng dẫn khách hàng, bệnh nhân ra/vào.

Kiểm tra phương tiện ra vào.

Kiểm soát hàng hóa, thiết bị, tài sản ra/vào.

Nghiêm cấm các trường hợp hút thuốc không đúng nơi quy định.

Vận hành và giám sát nội quy, quy định an toàn.

Thực hiện phương án di tản khẩn cấp và các phương án bảo vệ khác.

Tuần tra kiểm soát toàn bệnh viện.
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5. Công cụ hỗ trợ:
Công cụ hỗ trợ đóng một vai trò quan trọng trong việc trợ giúp nhân viên Bảo vệ

thực thi nhiệm vụ tại mục tiêu.

STT DANH SÁCH THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG

01 Đèn tuần tra 14

02 Gậy điện + gậy sắt 3 khúc 07

03 Bộ áo đi mưa 14

04 Ủng tuần tra 14

05 Còi 14

06 Bộ đàm 14

III. Nhiệm vụ công việc được áp dụng cho các vị trí

1. Tại vị trí A1: Bảo vệ tại cổng chính, sân trước Bệnh viện, khu vực để xe, tầng
hầm tòa nhà Kỹ thuật cao

- Ngăn cấm tụ tập, buôn bán, đậu đỗ các phương tiện làm cản trở lối vào cổng.
Không cho những người bán hàng rong vào trong bệnh viện để chào bán.

- Hướng dẫn và sắp xếp xe máy vào nhà để xe, xe ô tô để đúng vị trí qui định.

- Hướng dẫn khách liên hệ công tác, khách thăm, người nhà bệnh nhân vào đúng
khu vực.

- Yêu cầu các bác sĩ và điều dưỡng không được mặc áo blouse ra ngoài.

- Đảm bảo trật tự tại khu tiền sảnh.

- Hỗ trợ và tăng cường các vị trí khác giải quyết sự vụ.

- Hướng dẫn, sắp xếp xe máy người bệnh vào khu vực tầng hầm;

- Kiểm tra, giám sát, phát hiện vấn đề tại tầng hầm.

- Tham gia công tác phòng cháy chữa cháy tại bệnh viện.

2. Tại vị trí A2: Bảo vệ tại cổng sau Bệnh viện, Nhà Đào tạo 3 tầng

- Trực cổng sau, giám sát người qua lại;

- Mở cửa trong trường hợp có bệnh nhân cấp cứu cần đưa sang các bệnh viện lân
cận, hỗ trợ nhân viên y tế bệnh viện vận chuyển người bệnh.

- Yêu cầu các bác sĩ và điều dưỡng không được mặc áo blouse ra ngoài.

- Kiểm tra, giám sát hội trường, các phòng điều trị của Bệnh nhân;

- Hướng dẫn, sắp xếp xe máy tại khu vực giữa sân chính, cổng sau và sân sau
nhà Điều trị;
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- Kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống PCCC, nếu có hư hỏng báo cho
Phòng Hành chính để khắc phục.

- Hỗ trợ và tăng cường các vị trí khác giải quyết sự vụ.

- Tham gia công tác phòng cháy chữa cháy tại bệnh viện.

3. Tại vị trí A3: Nhà Điều trị 5 tầng

- Tham gia hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân làm các thủ tục khám
bệnh, nhập viện.

- Tuần tra thường xuyên các tầng, khu vực người bệnh nội trú;

- Hướng dẫn người thăm nuôi bệnh thực hiện đúng nội qui của bệnh viện:

+ Không hút thuốc lá trong bệnh viện,

+ Thực hiện đúng giờ thăm nuôi bệnh,

+ Không cho phép ngủ tại các hành lang.

- Hỗ trợ nhân viên y tế bệnh viện vận chuyển người bệnh.

- Giải quyết kịp thời và nhanh chóng các tình trạng mất trật tự khi đưa bệnh
nhân vào nhập viện, khám bệnh.

- Khi hết giờ làm việc trong ngày: Kiểm tra khoá cửa các khoa phòng, nếu có bộ
phận nào không khoá cửa: báo cáo trực lãnh đạo bệnh viện, lập biên bản và tiến hành
niêm phong cửa (để đảm bảo tài sản);

- Kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống PCCC, nếu có hư hỏng báo cho
Phòng Hành chính để khắc phục.

- Hỗ trợ tăng cường các vị trí khác giải quyết sự vụ việc.

1.4. Tại vị trí A4: Khu vực khoa khám bệnh tầng 1,2,3 (Nhà kỹ thuật cao)

- Tham gia hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân làm các thủ tục khám
bệnh, nhập viện.

- Giải quyết kịp thời và nhanh chóng các tình trạng mất trật tự khi đưa bệnh
nhân vào nhập viện, khám bệnh.

- Nhắc nhở người bệnh chú ý đề phòng kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm, cắp tài sản.

- Giám sát, nhắc nhở, kiên quyết không để hiện tượng cò mồi vào Bệnh viện giả
là nhân viên y tế để lừa gạt người bệnh.

- Hỗ trợ các vị trí khác giải quyết sự vụ.

1.5. Tại vị trí A5: Điều hành, sắp xếp lưu lượng xe máy gửi tại bãi để xe sân chính
bệnh viện

- Cố định tại vị trí điều hành, hướng dẫn người bệnh gửi xe máy tại bãi để xe
thuộc sân chính bệnh viện;
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- Quan sát, nhắc nhở người bệnh di chuyển xe, bảo quản đồ đạc khi để xe tại bãi
gửi xe;

- Hỗ trợ các vị trí khác giải quyết sự vụ (khi cần).

1.6. Tại vị trí A6: Tuần tra phòng chức năng, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng,
Hội trường nhà Kỹ thuật cao, Nhà Điều hành, khuôn viên Bệnh viện

- Kiểm tra, giám sát an ninh, trật tự tại các phòng chức năng, các khoa, phòng từ
tầng 4 đến tầng 12 tòa nhà Kỹ thuật cao.

- Kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống PCCC, nếu có hư hỏng báo cho
Phòng Hành chính để khắc phục.

- Tuần tra tổng thể các toà nhà và khuôn viên bệnh viện, nhà công vụ
+ Trong giờ hành chính phối hợp với vị trí A1 giám sát hoạt động ra vào trong

bệnh viện.

+ Ngoài giờ hành chính: tuần tra các khu vực trong bệnh viện nhắc nhở mọi
người thực hiện đúng nội quy của bệnh viện.

- Hỗ trợ các vị trí khác giải quyết sự vụ việc khi cần thiết

IV. Phát hiện kẻ gian đột nhập vào mục tiêu

1. Khi phát hiện kẻ gian đột nhập vào mục tiêu nhân viên Bảo vệ sẽ thực hiện theo
các bước sau

- Khi phát hiện kẻ gian, nhân viên Bảo vệ liên lạc ngay lập tức với các vị trí
khác để kết hợp giải quyết.

- Chuẩn bị đối phó với mọi tình huống.

- Quản lý chặt chẽ các vị trí ra vào.

- Giám sát mọi di biến động của đối tượng.

- Bí mật tiếp cận, áp sát và bắt giữ.

- Gọi tiếp ứng nếu cần thiết.

2. Khi bắt được kẻ gian trong mục tiêu, các nhân viên Bảo vệ cần có các bước giải
quyết sau

- Bảo vệ hiện trường.

- Phát hiện và bảo quản các vật chứng.

- Giữ lại các vật chứng.

- Kiểm soát chặt chẽ không cho kẻ gian trốn thoát.

- Mời đại diện của đơn vị chủ quản làm chứng.

- Lập biên bản sự việc.
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3. Nội dung biên bản

- Ngày giờ xảy ra sự việc.

- Địa điểm xảy ra vụ việc

- Tên tuổi, quê quán, địa chỉ của người phạm tội.

- Nội dung vi phạm: ghi rõ đặc điểm của vật chứng, tang chứng, tên tuổi, nơi
công tác cả người cùng các tình tiết của sự việc, yêu cầu chính xác, chi tiết tỉ mỉ.

- Thiệt hại của vụ việc.

- Hướng xử lý của vụ việc.

- Có đủ chữ ký của người vi phạm, người làm chứng và người lập biên bản.

Sau đó:
- Giải tán đám đông.
- Phòng chống kẻ xấu lợi dụng lộn xộn đột nhập vào mục tiêu.

- Giải người vi phạm đến cơ quan công an kèm theo biên bản, tang chứng, nhân
chứng, vật chứng có liên quan.

- Nếu vụ việc xảy ra là nghiêm trọng mời công an đến làm việc trực tiếp để
thuận lợi cho việc điều tra sau này.

V. Khi có thành phần gây rối trong Bệnh viện

- Khi phát hiện, nhân viên Bảo vệ liên lạc ngay lập tức với các vị trí khác để kết
hợp giải quyết.

- Dùng những lời lẽ phân giải thuyết phục và mời thành phần quá khích vào bàn
làm việc. Sau đó liên lạc người có thẩm quyền của Bệnh viện để giải quyết.

- Chuẩn bị đối phó với mọi tình huống nếu có xảy ra xung đột.

- Nếu vụ việc xảy ra là nghiêm trọng mời công an đến làm việc trực tiếp để
thuận lợi cho việc điều tra sau này.

PHẦN III: YÊU CẦU NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC,
CÁN BỘ, NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN

I. Nhiệm vụ của Ban Giám đốc

- Thông báo nội qui làm việc liên quan đến công tác bảo vệ và chức năng nhiệm
vụ của nhân viên bảo vệ đến cán bộ, nhân viên biết để nhân viên bảo vệ có cơ sở làm
việc được rõ ràng và tốt hơn.

- Đối với những phòng ban có cơ sở vật chất nhiều và có giá trị lớn đề nghị trưởng
khoa sau khi hết giờ làm việc phải thông báo cho nhân viên khóa cửa, niêm yết cẩn thận
trước khi ra về đồng thời chìa khóa phải giao cho một người có trách nhiệm giữ.
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II. Trách nhiệm của Ban Giám đốc

- Cử người chuyên trách, phụ trách, giám sát và giải quyết các tình huống cấp
bách khi có vấn đề xảy vượt quá khả năng giải quyết của tổ bảo vệ.

- Có trách nhiệm về những thiệt hại và thương tích của nhân viên bảo vệ gặp
phải khi tham gia công tác bảo vệ an ninh Bệnh viện.

- Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất liên quan đến công tác bảo vệ như: điện
thoại bàn cố định, bàn ghế làm việc, tủ đựng hồ sơ, sổ sách, ánh sáng bảo vệ ban
đêm…

III. Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Bệnh viện

- Cán bộ, nhân viên của bệnh viện khi đến khu làm việc không được phép tự ý
sử dụng, dịch chuyển hoặc sửa chữa các thiết bị, tài sản của bệnh viện khi chưa được
sự cho phép của Ban Giám đốc bệnh viện.

- Sau khi hết giờ làm việc những phòng ban không có người trực phải đóng cửa
cẩn thận và tắt tất cả các thiết bị điện trước khi ra về.

- Các thiết bị, máy móc phải được kiểm tra an toàn trước khi cho vào vận hành,
làm việc.

- Cán bộ, nhân viên làm việc tại khu phải có ý thức giữ gìn vệ sinh khu vực làm
việc trong mục tiêu.

- Nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi đánh nhau, gây rối mất trật tự trong mục tiêu.

- Nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi chơi cờ bạc, uống rượu, sử dụng, tàng trữ
các chất ma tuý trong mục tiêu.

- Mọi người ra/ vào phải tuân thủ theo sự kiểm tra, giám sát của lực lượng bảo vệ.
Nhân viên bảo vệ có quyền kiểm tra, khám xét bất cứ cá nhân nào nếu thấy nghi ngờ.

- Mọi trường hợp vi phạm nội quy lực lượng bảo vệ có quyền lập biên bản báo
cáo Ban Giám đốc bệnh viện để xử lý.

PHẦN IV: CÔNG TÁC TỔ CHỨC KIỂM TRA, HUẤN LUYỆN, TẬP HUẤN

I. Mục tiêu:

- Nhằm trang bị cho lực lượng bảo vệ những kiến thức, kỹ năng cơ bản vệ
nghiệp vụ bảo vệ, các quy định của Pháp luật về nghiệp vụ bảo vệ cơ quan; nâng cao
kỹ năng xử lý khi gặp tình huống, sự cố trong công tác bảo vệ đồng thời góp phần
nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đảm bảo an ninh, trật tự tại Bệnh viện.

- Bổ sung, trang bị các kiến thức về kỹ năng, phương pháp phòng cháy chữa
cháy, vai trò, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ trong công tác phòng cháy chữa cháy.
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II. Nội dung, hình thức huấn luyện, tập huấn công tác bảo vệ năm 2018

TT Nội dung Hình thức Địa điểm
Thời gian
thực hiện

1. Bảo dưỡng hệ thống camera
giám sát an ninh

Định kỳ Tại trung tâm giám
sát camera

Quý II, IV/2018

2. Tập huấn công tác bảo vệ
bệnh viện (tổ bảo vệ)

Tập huấn Hội trường tầng 3
nhà Đào tạo

Quý II/2018

3. Tập huấn công tác phòng
cháy chữa cháy (toàn thể cán
bộ, nhân viên bệnh viện)

Tập huấn Hội trường tầng 3
nhà Đào tạo

Quý III/2018

4. Lắp đặt bổ sung camera Lắp mới bổ sung

Những vị trí còn thiếu

Năm 2018

5. Thay thế phương tiện, công
cụ hỗ trợ

Bổ sung, thay mới Kiểm tra định kỳ

6. Kiểm tra tổng thể công tác an
ninh và phòng cháy chữa
cháy toàn bệnh viện

Kiểm tra thực tế Toàn bệnh viện 1 lần/Quý

Trên đây là Phương án và kế hoạch huấn luyện công tác bảo vệ bệnh viện –
Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2018.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thường
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