
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 

Số          /SYT-QLHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày       tháng 7  năm 2020 

V/v thông báo số điện thoại đường 

dây nóng phục vụ công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Y 

tế Phú Yên 
 

 

                   Kính gửi: Các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, một số tỉnh 

xuất hiện tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, nhằm sớm phát hiện ca bệnh, 

ngăn chặn kịp thời, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng 

đồng, Sở Y tế Phú Yên thông báo số điện thoại đường dây nóng và lưu ý các cơ 

sở hành nghề y, dược tư nhân (cơ sở y tế tư nhân) một số nội dung sau: 

1. Các cơ sở y tế tư nhân khi phát hiện người mua thuốc hoặc đến khám 

bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp (sốt, ho, khó thở…) cần khai thác yếu tố 

dịch tể (nơi đến từ nơi có dịch như Tp. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… từ 

ngày 08/7/2020 đến nay, có tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc 

bệnh Covid-19 không), ghi chép lại đầy đủ họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại và 

báo với Trạm Y tế địa phương hoặc điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế: 

0989761805 để được hướng dẫn. Đề nghị các cơ sở niêm yết số điện thoại đường 

dây nóng của Sở Y tế tại cơ sở bán lẻ thuốc/khám bệnh, chữa bệnh để nhân dân 

biết phản ảnh kịp thời thông tin về dịch bệnh Covid – 19. 

2. Đối với nhóm hàng phục vụ phòng, chống dịch bệnh như thuốc, hóa chất, 

vật tư y tế, khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn… không được tăng giá bán 

bất thường, không đầu cơ, găm hàng gây ra tình trạng khan hiếm giả tạo trên thị 

trường; thực hiện nghiêm quy định phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược; Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 

của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc. 

Đề nghị các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở (b/cáo); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY (Nha) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc  
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