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V/v trách nhiệm của các cơ sở kinh 

doạnh dược trong phòng, chống 

dịch Covid-19. 

 

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 7 năm 2020 

   

              Kính gửi: 

- Các công ty dược trong tỉnh; 

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

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, 

để phát hiện sớm và chủ động phòng ngừa việc lây lan dịch trên địa bàn tỉnh, Sở 

Y tế đề nghị các cơ sở kinh doanh dược tiếp tục thực hiện các công văn: Công 

văn số 1 1 SYT- NVD ngày            về việc đ m b o cung ứng đủ thuốc, 

v t tư y tế và h a ch t phòng, chống dịch bệnh viêm ph i c p do vi r t nCoV 

gây ra; Công văn số 963/SYT- NVD ngày 13/4      về việc phòng chống lây 

lan dịch Covid- 19 ra cộng đồng: Công văn số 1178/SYT- NVD ngày 28/4/2020 

về việc cung c p thông tin liên quan bệnh hô h p để phòng chống Covid-19. Cụ 

thể các nội dung sau: 

1. Các công ty dược chủ động n m b t nhu c u thực tế, xây dựng kế 

hoạch s n xu t, kinh doanh tăng cường nguồn cung các thuốc, v t tư y tế phục 

vụ cho nhu khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các 

thuốc, v t tư liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19; không để x y ra 

tình trạng đ u cơ, tích trữ, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc, v t tư y tế trong 

hệ thống phân phối thuốc của công ty (bao gồm cơ sở bán buôn và cơ sở bán lẻ 

thuốc). 

2. Các cơ sở bán lẻ thuốc: 

- Thực hiện đ y đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế trong quá trình hành nghề như: đeo khẩu trang, rửa tay 

sát khuẩn, giữ kho ng cách với người mua thuốc… và tuyên truyền cho người 

dân đến mua thuốc thực hiện nghiêm t c khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, 

chống dịch Covid-19; 

- Thực hiện nghiêm các quy định của Thông tư số 5    17 TT-BYT ngày 

 9 1    17 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc h a dược, 

sinh phẩm trong điều trị ngoại tr . Chỉ được bán thuốc kê đơn khi người bệnh c  

đơn thuốc theo quy định; 

- Triển khai mỗi cơ sở bán lẻ thuốc là một điểm kiểm dịch: 

+ Khi người dân đến mua thuốc thì cơ sở bán lẻ thuốc hướng dẫn người 

dân khai báo y tế thông qua ứng dụng NCOVI hoặc VietNam Health Declaration 

trước khi bán thuốc.   

+ Khi người dân đến mua thuốc điều trị các bệnh về đường hô h p hoặc 

có các triệu chứng như: sốt, ho, đau họng, khó thở, ngoài việc hướng dẫn người 

dân tự khai báo y tế, cơ sở bán lẻ hướng dẫn người dân liên hệ với cơ sở y tế g n 

nh t để được tư v n, hướng dẫn cụ thể. Đồng thời các cơ sở bán lẻ thuốc thông 
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báo họ tên, địa chỉ nơi cư trú, số điên thoại của người bệnh cho cơ quan y tế trên 

địa bàn hoặc tới đường dây nóng tiếp nh n thông tin về dịch bệnh Covid-19 của 

Sở Y tế Hà Tĩnh số 0965341616, và tiến hành cung c p thông tin người bệnh 

thông qua việc khai báo trên Ứng dụng NCOVI hoặc VietNam Health 

Declaration để theo dõi, giám sát. 

- Thực hiện đăng ký điểm kiểm dịch và thực hiện khai báo cho người đến 

mua thuốc như sau: 

+ T i ứng dụng NCOVI hoặc VietNam Health Declaration trên App Story 

(đối với thiết bị di động thông minh sử dụng hệ điều hành iOS) và CHPlay (đối 

với thiết bị di động thông minh sử dụng hệ điều hành Android) hoặc t i ứng 

dụng từ ncovi.vn 

+ Các bước đăng ký kiểm dịch cho cơ sở bán lẻ thuốc 

Bước 1: Sau khi t i ứng dụng, người sử dụng thực hiện đăng nh p vào 

NCOVI hoặc VietNam Health Declaration bằng thiết bị di động thông minh. 

Bước 2: Hệ thống sẽ gửi tin nh n Mã xác thực OPT để người sử dụng 

xác nh n đăng nh p. 

Bước 3: Trên màn hình ứng dụng thực hiện chọn Đăng ký điểm kiểm 

dịch  

Bước 4: Nh p đ y đủ thông tin và chọn loại điểm kiểm dịch là Nhà thuốc  

- Khai báo y tế khi người dân đến mua thuốc 

Bước 1: Khi người dân đến mua thuốc, người bán thuốc yêu c u kiểm tra 

thông tin Khai báo y tế của người đến mua thuốc 

Bước 2: Nếu người dân đã khai báo y tế (thông qua ứng dụng NCOVI 

hoặc VietNam Health Declaration) chọn Quét mã QR để c p nh t thông tin 

Loại thuốc đến mua 

Bước  : Trong trường hợp chưa khai báo thì chọn Thêm mới 

Bước 4: Điền thông tin cá nhân (nếu chưa khai báo) và chọn loại thuốc 

Bước 5: Hoàn thành khai báo 

Bước 6: Danh sách người mua thuốc sẻ hiển thị ra ngoài trang quét QR  

Sở Y tế đề nghị các công ty dược trong tỉnh thông báo cho các qu y thuốc 

thuộc hệ thống bán lẻ của công ty biết thực hiện; Phòng Y tế các huyện/thị 

xã/thành phố thông báo cho các nhà thuốc trên địa bàn biết thực hiện và giám sát 

việc thực hiện của các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực BCĐ Covid-19 tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở Y tế (báo cáo); 

- TTYT huyện/thị xã/thành phố (phối hợp); 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Xuân Dâng 
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