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                   Kính gửi:  

 

 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- TTYT các huyện, thành phố. 

Căn cứ Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng 

Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Thực hiện Văn bản số 2676/CV-BCĐQG ngày 15/05/2020 của Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra về việc triển khai công tác khám bệnh, chữa bệnh an toàn 

phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.  

Trong thời gian qua các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời khôi phục các hoạt 

động kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đã đạt thành công bước đầu quan 

trọng trong thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ đã đề ra. Đến nay không còn 

ca bệnh trong cộng đồng, kiểm soát tốt dịch bệnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 

vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo an toàn việc phục vụ nhu 

cầu khám chữa bệnh của người dân. Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục tổ chức 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình 

hình mới, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao, không được chủ 

quan, lơ là, phải chủ động đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch 

bệnh, ngăn chặn không để nguồn bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn. 

- Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện nghiêm việc cách ly tập 

trung, không để nguồn bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn và lây nhiễm ra 

cộng đồng. 

- Quản lý chặt chẽ người qua lại tại các đường mòn, lối mở trên các tuyến 

biên giới đường bộ. 

2. Thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19 chặt 

chẽ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Duy trì việc đo thân nhiệt, 

sàng lọc, phân luồng, tầm soát các triệu chứng viêm đường hô hấp; sát khuẩn 

tay, đeo khẩu trang đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân đến cơ sở khám, 

chữa bệnh. 

3. Thực hiện nội dung văn bản số 645/SYT-NVY ngày 11/5/2020 của sở Y 

tế về việc thực hiện Văn bản số 897/UBND-VX ngày 10/5/2020 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Thông báo kết luận số 177/TB-VPCP của thủ tướng Chính phủ về 
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phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Duy trì thực hiện các nhóm trực, phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các 

vấn đề phát sinh; đẩy mạnh việc ứng dụng các công cụ công nghệ phục vụ công 

tác phòng, chống dịch bệnh như Bluezone, nCoV… lập hồ sơ sức khoẻ người 

dân, hướng dẫn, kiểm tra người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện khai báo 

y tế điện tử.  

5. Tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện phẫu thuật 

theo kế hoạch và triển khai thực hiện các kỹ thuật thường quy. 

6. Tạm ngừng việc kê đơn thuốc theo hướng dẫn tại các công văn số 

1386/CV-BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc tăng cường 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai 

báo điện tử và Công văn số 1445/BYT-KCB ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về 

việc kê đơn thuốc, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng, chống dịch 

COVID-19. Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức triển khai thực hiện việc kê đơn 

thuốc cho người bệnh theo các quy định hiện hành. 

7. Tăng cường áp dụng và thực hiện các giải pháp công nghệ thông tin, 

cải tiến quy trình khám bệnh như đăng ký hẹn khám trước, thanh toán trực 

tuyến… để giảm tập trung đông người chờ khám bệnh và thanh toán viện phí. 

Tuỳ theo tình hình dịch bệnh cụ thể hoặc điều kiện đặc thù của từng cơ sở khám, 

chữa bệnh của từng đơn vị, giám đốc các đơn vị chủ động quyết định áp dụng lại 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp. 

8. Thực hiện quyết toán bước 1 việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch, 

bảo đảm thực hiện theo đúng quy định. 

9. Công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thực hiện phòng, 

chống dịch và người thực hiện phòng, chống dịch tiếp tục được hưởng các chế 

độ phụ cấp phòng chống dịch theo quy định. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung 

nêu trên./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo 

 phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đối 
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