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V/v triển khai quyết liệt các biện
pháp trong phòng, chống dịch bệnh
Covid-19

Kính gửi:

- Các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Phòng Y tế các huyện, thành phố;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố;
- Bệnh viện đa khoa Đức Minh;
- Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân;
- Các nhà thuốc, quầy thuốc.
Thực hiện Công điện số 809/CĐ-BYT ngày 01/6/2021 của Bộ Y tế về việc
tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ
sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn; Công văn số 1691/UBND-KTTH
ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt các biện pháp trong
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới;
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:
1. Các đơn vị nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tất
cả vì Đảng, vì Nước, vì Dân; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được
giao và các quy định, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ; quán triệt
thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình cụ
thể ở mỗi địa phương, đơn vị để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong
phòng, chống dịch.
2. Chú trọng công tác phòng, chống từ xa, từ sớm, từ trước khi có dịch; bảo
đảm phương châm “5K + vắc xin” và tích cực ứng dụng công nghệ bắt buộc trong
phòng, chống dịch. Quán triệt tư tưởng chủ đạo là phòng bệnh chủ động, tích cực,
thường xuyên, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, nhanh chóng ổn định
tình hình.
3. Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập, người đứng đầu các
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (bệnh viện đa khoa tư nhân, phòng khám đa
khoa, chuyên khoa tư nhân, các dịch vụ y tế tư nhân khác) và các nhà thuốc, quầy
thuốc trên địa bàn:
a) Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của các cấp chính quyền
và Sở Y tế về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, sàng lọc,
phân luồng, chẩn đoán, điều trị và cách ly ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí bệnh viện an
toàn và phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo Quyết định
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số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 và Quyết định 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020
của Bộ Y tế.
b) Chỉ đạo các cán bộ, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm, đồng thời
tuyên truyền hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh, người đến mua thuốc
thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y
tế. Bố trí dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại các vị trí thuận lợi và các khu vực
nguy cơ, khu vực đông người qua lại.
c) Thực hiện nghiêm việc yêu cầu khai báo y tế (tăng cường hướng dẫn khai
báo y tế điện tử qua các ứng dụng) và giám sát đo thân nhiệt, khai thác thông tin
dịch tễ đối với tất cả người đến với cơ sở y tế và các nhà thuốc, quầy thuốc. Tăng
cường các biện pháp rà soát, sàng lọc kỹ tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm… đến khám bệnh tại các cơ sở y tế hoặc đến mua
thuốc tại các nhà thuốc, quầy thuốc.
Đặc biệt lưu ý các nhà thuốc, quầy thuốc khi tư vấn bán thuốc cho những
người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện
thoại của người bệnh và thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn để theo dõi
quản lý.
Các cơ sở y tế tư nhân và nhà thuốc, quầy thuốc có trách nhiệm tổng hợp
thông tin khai báo y tế, báo cáo hàng ngày số lượng người đến khám có các dấu
hiệu nghi ngờ và người mua các loại thuốc ho, hạ sốt, cảm cúm đối với Phòng Y tế
huyện, thành phố, đồng thời báo cáo trên phần mềm kê đơn thuốc quốc gia
donthuocquocgia.vn để kịp thời sàng lọc, truy vết.
4. Phòng Y tế các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai văn bản này
đến các cơ sở y tế tư nhân và các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn quản lý. Chịu
trách nhiệm tổng hợp, báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID19 của địa phương số lượng người có các dấu hiệu nghi ngờ đến khám tại các cơ
sở hành nghề y tế tư nhân và số lượng người mua các loại thuốc ho, hạ sốt, cảm
cúm tại các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn.
5. Yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện xét
nghiệm nhanh (hoặc xét nghiệm RT-PCR) với tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc
bệnh và báo cáo về Sở Y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện đa khoa tỉnh
chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực bảo đảm cung ứng đầy đủ sinh phẩm, hóa chất,
vật tư tiêu hao để tổ chức thực hiện xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nghi ngờ
mắc bệnh.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, TP;
- BGĐ Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, NVY.

Lương Viết Thuần
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