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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      

                      Hà Tĩnh, ngày  28 tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Công văn số 7128/UBND-VX1 ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Văn bản số 367/TB-VPCP ngày 

21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ. Trước nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường 

trực, nhất là trong bối cảnh mùa đông đang tới, dịch bệnh tại nhiều nước đang bùng 

phát trở lại, Sở Y tế - Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 

tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các nội 

dung sau:  

1. Tiếp tục nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

Quốc gia và các hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện tốt thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu 

trang, khử khuẩn tay; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống 

dịch 

2. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, ngăn chặn 

kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái 

phép; các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú; doanh 

nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. 

3. Quản lý tốt các cơ sở cách ly tập trung, người nhập cảnh cách ly: 

Thường xuyên kiểm ra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại cơ sở cách ly tập trung; việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với 

các trường hợp nhập cảnh; không để lây nhiễm trong thời gian thực hiện cách ly và tại 

các cơ sở cách ly. Đặc biệt lưu ý không cho phép người không có nhiệm vụ vào khu 

vực cách ly và tiếp xúc với người đang thực hiện cách ly, người đang cách ly không 

được ra khỏi khu cách ly; có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân 

vi phạm. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện cách ly tập trung, tiếp  tục thực hiện 

nghiêm việc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và yêu cầu các 

trường hợp nhập cảnh hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, thường xuyên áp dụng 

các biện pháp phòng hộ cá nhân. Yêu cầu người nhập cảnh ngắn ngày hạn chế tham 

gia, sử dụng các dịch vụ karaoke, bar, vũ trường. 

4. Từng cơ quan, đơn vị trường học, cơ sở sản xuất, các nơi thường xuyên có 

hoạt động tập trung đông người như siêu thị, chợ, nhà ga, bến xe… phải có phương án 

phòng, chống dịch; trang bị các phương tiện, vật tư phòng, chống dịch cần thiết đáp 



 
 
ứng yêu cầu; thường xuyên tự đánh giá mức độ an toàn của cơ quan, đơn vị, cơ sở 

theo các quy định của Bộ Y tế. Mọi trường hợp có biểu hiện ho, sốt phải được kiểm 

tra, quản lý kịp thời. 

5. Tiếp tục truyền thông mạnh mẽ nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước 

nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân; vận động hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là. 

6. UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại các trung tâm y tế, cơ sở 

y tế trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc bảo đảm đủ cơ số dự trữ các vật tư, 

trang thiết bị thiết yếu phòng, chống dịch. 

- Chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc bệnh COVID-19 trong cộng 

đồng, trong đó có phương án thần tốc thực hiện việc khoanh vùng, truy vết khi xuất hiện 

trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. 

- Triển khai lồng ghép các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong điều 

kiện mưa lớn, ngập lụt. Xử lý tốt các dịch bệnh khác, không để tình trạng dịch chồng 

dịch, nhất là các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao xảy ra sau lũ lụt (như tiêu chảy cấp, 

tả, tay chân miệng, sốt xuất huyết,…). 

7. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế định kỳ giám sát 

COVID-19 bằng việc xét nghiệm cho người làm việc tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị, 

cách ly tập trung tiếp xúc với người từ nước ngoài nhập cảnh. 

8. Các bệnh viện, trung tâm y tế. 

- 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. Duy trì nghiêm việc sàng lọc, phân luồng, 

mang khẩu trang, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan 

trong các cơ sở y tế. 

- 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. 

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

  
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Bộ Y tế (để b/c);  

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (để b/c);  

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó Giám đốc, Phòng CM Sở; 

- Trung tâm KSBT 

- Các bệnh viện/TTYT trong tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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