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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

   Số: 2748/SYT- NVY 
V/v tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 

theo Công điện của Thủ tướng 

Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      

                      Hà Tĩnh, ngày 30  tháng 9 năm 2020 

 

  Kính gửi:   

  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh; 

  - Các bệnh viện và trung tâm y tế trong tỉnh. 
 

 

Thực hiện Công văn số 6481 /UBND-VX1 ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 

24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị thực hiện:  

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, quy định, hướng dẫn về 

phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh do Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia 

phòng chống dịch Covid- 19 đã ban hành. Chủ động bổ sung các kịch bản phòng 

chống dịch, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị sẵn sàng ứng phó với các 

tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước 

nguy cơ dịch bệnh. 

2. Bảo đảm an toàn phòng chống dịch đối với từng khoa, phòng và cả cơ sở 

y tế, nhất là cho bệnh nhân nặng đang điều trị tại cơ sở y tế. Siết chặt việc thực 

hiện phân luồng người đi lại giữa các khoa/phòng trong nội bộ cơ sở y tế. Tuyệt 

đối không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở y tế. Giám đốc các đơn vị chịu 

trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, phạm vi quản lý. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn hệ thống 

y tế dự phòng chủ động công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tăng cường giám 

sát các bệnh truyền nhiễm khác, không vì phòng, chống dịch COVID-19 mà làm 

gián đoạn các biện pháp dự phòng truyền thống dẫn đến bùng phát các dịch bệnh 

khác, nhất là sốt xuất huyết, bạch hầu. Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm dịch y 

tế biên giới. 

4. Các trung tâm y tế tuyến huyện: 

 - Tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch 

theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định; chấn chỉnh việc phòng, chống dịch tại các 

địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, 

trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly…. Thực hiện giám sát y 

tế chặt chẽ đối với các trường hợp nhập cảnh, không để dịch bệnh lây chéo trong 

các cơ sở cách ly và lây lan ra cộng đồng. Tất cả người nhập cảnh đều phải khai 
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báo y tế, xét nghiệm, cách ly, giám sát y tế phù hợp và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

- Lấy mẫu xét nghiệm ngay các đối tượng có biểu hiện ho, sốt trong cộng 

đồng; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người cao tuổi, người có bệnh 

lý nền.  

- Trường hợp xuất hiện dịch bệnh, báo cáo khẩn cấp và tập trung thực hiện 

các biện pháp khoanh vùng nhanh gọn, cách ly triệt để, lấy mẫu xét nghiệm ngay ở 

phạm vi cần thiết, kịp thời truy vết, không để dịch bệnh lan rộng.  

5. Tiếp tục truyền thông về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, không để  

tình trạng dịch chồng dịch, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K, cài 

đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, Bluezone 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

       

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Bộ Y tế (để b/c);  

- Ban chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh (để b/c);  

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- UBND cấp huyện (để p/h chỉ đạo); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Lê Ngọc Châu 
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