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             Kính gửi:  

- Các bệnh viện trong tỉnh; 

- Trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã. 

 

Trong thời gian qua, việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam 

đã đạt được kết quả rất tích cực, về cơ bản dịch bệnh đã được kiểm soát, sau 3 

tháng không xuất hiện ca lây nhiễm mới tại cộng đồng, các trường hợp từ nước 

ngoài nhập cảnh đều được cách ly, theo dõi và phát hiện điều trị kịp thời. Thực 

hiện Công văn số 3629/CV-BCĐQG ngày 06/7/2020 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 tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-

CoV-2 trong tình hình mới, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các bệnh viện, Trung tâm Y 

tế thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong 

tình hình mới như sau: 

1. Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 

đối với nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm như: Vệ 

sinh tay thường quy; đeo kh u trang y tế tại khoa khám bệnh, khu vực c  đông 

người bệnh, khoa điều trị người bệnh hô hấp, sốt; mang đầy đủ trang phục 

phòng hộ cá nhân theo quy định khi khám sàng lọc, điều trị, chăm s c người 

nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2; phân luồng và khám sàng lọc người 

nhiễm, nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 tại khu vực khám bệnh; s n sàng khu vực 

cách ly điều trị hoặc khu vực cách ly tạm thời người nhiễm, nghi ngờ nhiễm 

SARS-CoV-2 và dự trù s n sàng cơ số phương tiện phòng hộ cá nhân, vật tư cho 

hoạt động phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2. 

2. Các phòng khám bệnh thông thường, các khoa lâm sàng cần chú ý khai 

thác các yếu tố dịch tễ, dấu hiệu lâm sàng để phát hiện sớm người nhiễm, nghi 

ngờ nhiễm SARS-CoV-2 và c  biện pháp xử lý kịp thời. 

3. Tăng cường thông khí thích hợp tại các khoa phòng trong bệnh viện đặc 

biệt là tại phòng khám sàng lọc, khu vực lấy bệnh ph m hô hấp, khu cách ly, 

khoa hồi sức tích cực, nhà vệ sinh… 

4. Cập nhật kiến thức về phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 cho 

nhân viên y tế đặc biệt là nhân viên được phân công làm nhiệm vụ phòng chống 

dịch và nhân viên trực tiếp tham gia vào tiếp đ n, phân luồng, khám sàng lọc và 

điều trị, chăm s c, phục vụ người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 
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5. Dựa trên tình hình thực tế diễn biến bệnh dịch tại địa phương và điều 

kiện đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giám đốc các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh quyết định dừng hoặc áp dụng lại các biện pháp sau:  

a  Đo nhiệt độ, phân luồng người bệnh tại khu vực c ng, lối vào;  

b  Mang trang phục phòng hộ cá nhâncho người trực tiếp phân luồng người 

nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 tại khu vực khám bệnh; 

c  Mang trang phục phòng hộ cá nhân cho người trực tiếp cấp cứu người 

bệnh khi chưa khai thác được yếu tố nguy cơ.  

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh (để B/C); 

- Giám đốc các Phó GĐ Sở; 

- UBND huyện, TP, TX; 

- Trung tâm CDC tỉnh; 

- Website ngành; 

- Lưu VT, NVY. 

Gửi: Bản điện tử 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự 

 


		duongconglu.syt@hatinh.gov.vn
	2020-07-10T15:10:54+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2020-07-10T15:11:16+0700




