
 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 654/SYT- NVY           Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 3 năm 2020 
V/v tăng cường sàng lọc, phân 

luồng, cách ly ca bệnh Covid-19 tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Kính gửi:  

- Các bệnh viện, các Trạm y tế trong tỉnh; 

- Các Phòng khám ngoài công lập trong tỉnh; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố, thị xã. 

- Trung tâm Y tế/ YTDP các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh 

Covid -19 tại Công văn số 1138/BCĐQG ngày 10/3/2020 về việc tăng cường 

sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh; Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư 

nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay một số nội dung cấp bách sau: 

1. Tổ chức sàng lọc người bệnh ngay khi đến cơ sở khám, chữa bệnh: 

- Có biển chỉ dẫn phân luồng ngay tại cổng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

cho các đối tượng có triệu chứng lâm sàng: sốt, ho, khó thở,…; yếu tố dịch tễ 

liên quan đến dịch Covid-19 (theo quy định tại Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 

06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

- Phân công nhân viên y tế hướng dẫn sàng lọc toàn bộ người bệnh tới 

khám bệnh, chữa bệnh trước khi vào Khoa khám bệnh (bằng bảng hỏi), tuyệt đối 

không để người bệnh có dấu hiệu lâm sàng; yếu tố dịch tễ vào chung phòng chờ 

khám bệnh với các người bệnh khác. 

2. Phân luồng người bệnh: Toàn bộ người bệnh có dấu hiệu lâm sàng; yếu 

tố dịch tễ sẽ được phân luồng tới phòng chờ khám bệnh, phòng khám bệnh riêng 

biệt. Đảm bảo các điều kiện cách ly. 

3. Quản lý ca bệnh nghi ngờ/ có thể/ xác định Covid - 19:  

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao nhiệm vụ thu dung, cách ly 

điều trị (Các bệnh viện đa khoa công lập trong tỉnh) bố trí khu vực riêng để tiếp 

nhận, quản lý, điều trị ca bệnh nghi ngờ/ có thể/ xác định Covid-19. 



 
 

- Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa nhà nước, tư nhân và Trạm y tế 

ngay sau khi phát hiện có ca bệnh nghi ngờ cần ghi lại thông tin liên lạc của 

người bệnh và báo ngay cho Trung tâm Y tế/ Y tế dự phòng và bệnh viện đa 

khoa trên địa bàn để có biện pháp theo dõi, quản lý, cách ly người bệnh hoặc 

liên lạc qua số điện thoại đường dây nóng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà 

Tĩnh: 0961.202.026; Sở Y tế: 0965431616) để được tư vấn và hướng dẫn. 

- Chủ động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng đến người dân để chủ động tuân thủ sàng lọc, phân luồng khám bệnh khi 

đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Các bệnh viện, Trung tâm y tế cung cấp số 

điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch cho các cơ sở khám chữa bệnh 

ngoài công lập trên địa bàn để kịp thời liên lạc, xử lý tốt các trường hợp có nguy 

cơ. 

- Giao Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện sàng lọc, phân loại và cách ly người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế.  

4. Thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch theo các chỉ thị, công 

điện, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ 

đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid -19 và Sở Y tế với tinh thần “chống 

dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan.  

5. Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân 

không thực hiện theo đúng các quy định trên, đề xuất cấp có thẩm quyền đình 

chỉ hoặc đình chỉ tạm thời, rút giấy phép hoạt động/ chứng chỉ hành nghề đối 

với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cá nhân vi phạm. 

Đề nghị Phòng Y tế chuyển văn bản này đến các cơ sở khám chữa bệnh 

ngoài công lập trên địa bàn. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- UBND huyện/TP/TX; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

Gửi văn bản điện tử 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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