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UBND TỈNH PHÚ YÊN 

          SỞ Y TẾ 
 

Số:        /SYT-NVY 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Phú Yên, ngày     tháng 11 năm 2020 

V/v thực hiện các biện pháp phòng,  

chống dịch COVID-19 tại các cơ sở  

        khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

Kính gửi:   Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế. 

  

Thực hiện Công văn số 6030/BYT-KCB ngày 04/11/2020 của Bộ Y tế 

về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện 

một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, chủ động, tích cực 

thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế và địa phương trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

2. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của đơn vị. Xây dựng 

kịch bản ứng phó theo các tình huống dịch COVID-19, trong đó có kế hoạch cụ 

thể về phân công ca kíp, các nhóm luân phiên làm việc, chuyển viện, tiếp nhận 

người bệnh, dinh dưỡng… khi có tình hình dịch bệnh xảy ra tại đơn vị. Tổ 

chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Chủ động chuẩn bị sẵn sàng nhân lực chuyên môn, đặc biệt nhân lực 

về Hồi sức tích cực, truyền nhiễm, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn…. Tổ 

chức tập hu n chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân viên y 

tế, đặc biệt trong việc tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ m c bệnh, dự phòng lây 

nhiễm đối v i nhân viên y tế và tại cơ sở y tế, k  thuật sử dụng máy thở….. 

Bảo đảm đủ nguồn lực về trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ 

cá nhân thiết yếu để chủ động, sẵn sàng đáp ứng v i dịch COVID-19. 

4. Thường xuyên tiến hành đánh giá và cập nhật kết quả lên phần mềm 

báo cáo trực tuyến về việc thực hiện nội dung Quyết định số 3088/QĐ-BYT 

ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô h p c p.  

5. Tích cực, chủ động thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về: 

- Quản lý người đến khám, chữa bệnh và người chăm sóc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thông qua hệ thống Khai báo y tế điện tử. Công khai bảng 

thông báo các quy định hạn chế người nhà đến thăm, chăm sóc người bệnh. 

- Sàng lọc, phân luồng, cách ly và xét nghiệm cho người nghi ngờ nhiễm 

COVID-19. Tăng cường sàng lọc, xét nghiệm đối v i người bệnh nặng điều trị 



 

nội trú dài ngày và nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị người bệnh nhiễm 

hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19. 

- Triển khai chăm sóc toàn diện tại Khoa Hồi sức tích cực, Khoa Truyền 

nhiễm và Khoa có người bệnh nặng. 

- Kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm trong cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh, đặc biệt tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng. Phân công nhân viên y tế 

phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện đối v i các nhân viên cung c p 

dịch vụ thuê ngoài của đơn vị. 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng ngày việc tuân thủ các biện 

pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các khoa, phòng và toàn bộ đơn 

vị; đồng thời có phương án xử l , k  luật đối v i các đơn vị, cá nhân không 

tuân thủ.  

- Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng k  lịch khám, 

chữa bệnh, tư v n sức kh e, khám bệnh t  xa. 

- Báo cáo kịp thời ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh COVID-19 theo quy định. 

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  (b/c); 

- LĐ SYT (để chỉ đạo); 

- UBND các huyện/TX/TP (ph/hợp); 

- Các phòng thuộc Sở (th/hiện); 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, NVY (Bích). 
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Phạm Minh Hữu 
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