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Kính gửi:  Các đơn vị y tế trực thuộc 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 về Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống 

dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Y tế; Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố tham mưu ngay Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch địa phương chỉ đạo chính quyền cơ sở, từ thôn buôn, khu 

phố, cảnh sát khu vực… đến trạm y tế tổng rà soát, lập danh sách tất cả số 

người đã nhập cảnh trong vòng 14 ngày qua (bao gồm cả số ký hiệu chuyến 

bay, số ghế, ngày nhập cảnh), hướng dẫn khai báo y tế và  báo cáo Trưởng 

BCĐ phòng chống dịch của xã, phường, thị trấn ra Quyết định cách ly tại nhà 

cho đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Đối với người nhập cảnh 

qua 14 ngày cần cách ly thì hướng dẫn tiếp tục hạn chế tiếp xúc để phòng bệnh.  

Đối với các trường hợp đi cùng chuyến bay có ca bệnh xác định thì báo 

cáo thường trực BCĐ phòng chống dịch của tỉnh để hướng dẫn thực hiện cách 

ly từng trường hợp cụ thể.  

Kết hợp rà soát các đối tượng khác có nguy cơ trong cộng đồng, nhất là 

những người đi về từ các vùng có dịch trong nước trong vòng 14 ngày qua, lập 

danh sách, hướng dẫn tự cách ly tại nhà, thực hiện các biện pháp phòng dịch, tự 

theo dõi sức khỏe và liên hệ ngay với cơ quan y tế khi có các biểu hiện nghi 

ngờ nhiễm bệnh. 

2. Các đơn vị y tế của tỉnh hạn chế các cuộc họp không cần thiết, tăng 

cường giao dịch trực tuyến, hạn chế tập trung đông người; nhắc nhở nhân viên 

đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công 

cộng và chấp hành nghiêm túc việc không tổ chức tiệc cưới, đám tang trên 50 

người; các nhân viên y tế tạm dừng việc tham gia các nghi lễ tôn giáo có tập 

trung đông người. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội để đảm bảo ổn 

định xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự 

chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động thông tin về 

kết quả điều trị, các ca tiến triển tốt, các ca mắc bệnh nặng để tránh hoang 

mang trong xã hội; thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng tránh dịch bệnh, 
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cảnh giác đối với dịch bệnh, tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc 

kỳ thị đối với người mắc, người nghi ngờ mắc bệnh. 

4. Tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn; bảo đảm an toàn 

tuyệt đối cho nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; hạn chế 

lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Bố trí các khu vực tiếp nhận và điều trị trong 

khuôn viên bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế theo nội dung công văn số 

519/BYT-KCB ngày 06/02/2020 hướng dẫn tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều 

trị và quản lý người bệnh viêm hô hấp cấp tính do nCoV (cần lưu ý yếu tố dịch 

tể của các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam hoặc đi từ các vùng có dịch trở về 

theo thông báo của Bộ Y tế); phân công thường trực 24/24 tại các bốt sàng lọc 

theo nội dung công văn số 673/SYT-NVY ngày 20/3/2020 của Sở Y tế.  

5. Thực hiện kê đơn, cấp thuốc theo Công văn số 1445/BYT-KCB ngày 

20/3/2020 của Bộ Y tế v/v kê đơn, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng 

chống dịch COVID-19. Theo đó Bác sỹ, y sĩ kê đơn thuốc căn cứ vào tình 

trạng người bệnh để có thể kê số lượng thuốc sử dụng trong đơn cho người 

bệnh là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày không quá 03 

tháng. Cơ sở khám, chữa bệnh phải cung cấp số điện thoại của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh cho người bệnh để liên hệ khi cần thiết. Việc kê đơn thuốc 

này chỉ thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch bệnh, khi hết thời gian 

công bố dịch thực hiện theo quy định hiện hành. Tổ chức khám bệnh và kê 

đơn, cấp phát thuốc cho người bệnh tại trạm y tếxã, phường, trường hợp đặc 

biệt có thể tổ chức cấp phát thuốc tại nhà. 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào số lượng người bệnh đến khám 

và điều trị tại cơ sở để mua sắm, dự trữ thuốc (Lưu ý các thuốc điều trị chuyên 

khoa tim mạch, đái tháo đường, huyết áp, …). 

Việc kê đơn thuốc dài ngày trong trường hợp này đối với bệnh nhân có 

thẻ BHYT, các đơn vị cần trao đổi, thống nhất phương thức thanh toán với cơ 

quan BHXH.  

6. Bảo đảm cơ số phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu 

vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 theo Quyết định số 1259/QĐ-BYT 

ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế, cụ thể: 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh căn cứ cơ số phương tiện phòng hộ cá nhân 

thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 theo (20 

gường) theo phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 1259/QĐ-BYT để rà soát, 

bổ sung và đảm bảo dự phòng nhằm đáp ứng với nhu cầu điều trị và diễn biến 

tình hình dịch bệnh. Số lượng sử dụng thực tế theo số lượng người bệnh 

COVID-19. 

- Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố căn cứ cơ số phương tiện 

phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh 

COVID-19 theo (20 gường) theo phụ lục số 02 kèm theo Quyết định số 

1259/QĐ-BYT để rà soát, bổ sung và đảm bảo dự phòng nhằm đáp ứng với 

nhu cầu điều trị và diễn biến tình hình dịch bệnh. Số lượng sử dụng thực tế 

theo số lượng người bệnh COVID-19. 
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7. Theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị để chủ động, phối hợp tổ chức 

thực hiện nội dung triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử hỗ trợ phòng chống dịch 

bệnh theo công văn số 1422/BYT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế. 

Nhận được công văn, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ SYT (để chỉ đạo); 

- UBND các huyện/TX/TP (ph/hợp); 

- Công an tỉnh (ph/hợp); 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, NVY, (Bích). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh Hữu 
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