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      Kính gửi: 

     - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

     - Các đơn vị trong ngành Y tế. 

 

Để đảm bảo xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc thực 

phẩm (sau đây gọi là bệnh nhân) tại khu cách ly y tế tập trung và vùng cách ly y tế 

để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn thực hiện 

như sau: 

1. Tại khu cách ly y tế tập trung. 

- Khi có trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc thực phẩm hoặc chuyển dạ đẻ, 

các bệnh lý về thai sản,… xảy ra, cán bộ y tế làm việc tại khu cách ly trực tiếp 

kiểm tra, khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, diễn biến của bệnh nhân để xử trí ban 

đầu. Trường hợp tình trạng bệnh nhân vượt quá khả năng thì báo cáo khẩn cấp với 

Khung cách ly hoặc Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung 

- Khung cách ly hoặc Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung thông báo ngay 

cho Bệnh viện Đa khoa hoặc Trung tâm Y tế có giường bệnh (bệnh viện) trên địa 

bàn để bố trí xe cứu thương và cán bộ y tế đến xử trí và vận chuyển bệnh nhân về 

bệnh viện để cách ly, điều trị. 

- Đối với trường hợp ngộ độc thực phẩm, cơ sở cách ly tập trung thực hiện 

niêm phong toàn bộ thức ăn còn lại (nếu có), mẫu lưu thực phẩm, thức ăn nghi ngờ 

gây ngộ độc thực phẩm. Tiến hành điều tra xác định nguyên nhân gây ngộ độc. 

Lưu ý: Cơ sở cách ly tập trung ghi chép đầy đủ thông tin về diễn biến tình 

trạng của bệnh nhân hoặc vụ việc, lưu trữ thông tin đầy đủ để phục vụ cho công tác 

chuyên môn và làm cơ sở pháp lý khi cần thiết.  

2. Tại vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19:  

- Khi nhận được thông tin có trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc thực 

phẩm hoặc chuyển dạ đẻ, các bệnh lý về thai sản,… xảy ra trong vùng cách ly y tế, 

Trạm Y tế hoặc đơn vị nhận tin báo phải nắm đầy đủ thông tin về tình trạng của 

bệnh nhân để có hướng xử trí ban đầu.  

- Nếu tình trạng bệnh nhân nặng, nguy kịch hoặc trong các trường hợp đẻ, 

bệnh lý thai sản,… phải gọi điện ngay cho bệnh viện trên địa bàn để bố trí xe cứu 

thương và cán bộ y tế đến xử trí và vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện để cách ly, 

điều trị.  
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- Nếu tình trạng bệnh nhân không phải cấp cứu nhưng cần sự hỗ trợ y tế thì 

Trạm Y tế cử cán bộ y tế đến nhà/nơi lưu trú để kiểm tra, khám, tùy theo tình trạng 

của bệnh nhân để có chỉ định điều trị tại chổ hoặc chuyển bệnh viện. Cán bô y tế đi 

làm nhiệm vụ phải trang phục phòng hộ cá nhân và đảm bảo quy định phòng chống 

dịch. 

- Đối với trường hợp ngộ độc thực phẩm, thực hiện niêm phong toàn bộ thức 

ăn còn lại, thức ăn nghi nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm và điều tra xác định 

nguyên nhân gây ngộ độc (nếu cần). 

3. Tổ chức thực hiện: 

3.1. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã: 

- Chỉ đạo Khung cách ly hoặc Ban điều hành các cơ sở cách ly y tế tập trung 

và chính quyền cơ sở có vùng cách ly y tế thực hiện: 

 + Tăng cường đảm bảo các điều kiện an toàn về sinh thực phẩm trong việc 

cung cấp thực phẩm,  suất ăn cho người cách ly, cùng cách ly phòng tránh ngộ độc 

thực phẩm xảy ra. Theo dõi và có giải pháp phòng ngừa các nguy cơ có thể xảy ra 

về tai nạn thương tích, tự tử, ngộ độc… và các bất thường khác. 

+ Khi có các trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc thực phẩm tại khu cách ly 

y tế tập trung và vùng cách ly y tế thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Mục 

1 và 2 của Văn bản này. 

- Công bố công khai số điện thoại nóng của Trạm Y tế, Trung tâm Y tế hoặc 

số điện thoại của Trưởng Trạm Y tế, trung tâm Y tế địa phương để các tổ chức/cá 

nhân liên hệ khi cần.   

- Khi có xảy ra ngộ độc thực phẩm tại tại khu cách ly y tế tập trung và vùng 

cách ly y tế trên địa bàn báo cáo kịp thời về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo An 

toàn thực phẩm tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch dịch COVID-19 tỉnh (qua 

Sở Y tế cơ quan thường trực); 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế trực tiếp điều tra nguyên nhân gây ngộ độc thực 

phẩm theo quy định, đồng thời đảm bảo nguyên tắc phòng dịch COVID-19; 

3.2. Các bệnh viện/Trung tâm Y tế tuyến huyện 

- Sẵn sàng phương tiện và nhân lực để hỗ trợ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân 

từ khu cách ly y tế tập trung và vùng cách ly y tế về bệnh viện cách ly, điều trị theo 

đề nghị của Khu cách ly tập trung hoặc đơn vị y tế tuyến dưới. Việc vận chuyển, 

tiếp nhận bệnh nhân từ khu cách ly tập trung, vùng cách ly về bệnh viện phải tuân 

thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện hành; cán bộ y 

tế và lái xe phải mặc phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ, đúng quy định. Khi 

bệnh nhân khỏi bệnh và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, cho trở về 

khu cách ly hoặc vùng cách ly y tế để cách ly đủ thời gian quy định. 
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- Trung tâm Y tế tuyến huyện tổ chức điều tra ngộ độc thực phẩm theo quy 

định, đồng thời đảm bảo nguyên tắc phòng dịch COVID-19. 

3.3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh: 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã tổ chức điều tra 

ngộ độc thực phẩm, tiến hành lấy mẫu tìm nguyên nhân theo đúng quy trình và 

đảm bảo an toàn phòng chống COVID theo quy định. 

- Theo phân cấp quản lý, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, 

thanh tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở cung cấp thực phẩm 

gây ngộ độc và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có). 

- Tổng hợp, báo cáo ngộ độc thực phẩm theo quy định. 

3.4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Hướng dẫn Trung tâm Y tế các 

huyện, thành phố, thị xã xử lý môi trường tại nơi xảy ra vụ ngộ độc theo quy định. 

Trên đây là hướng dẫn xử lý các trường hợp cấp cứu, tại nạn ngộ độc thực 

phẩm trong  khu cách ly tập trung và vùng cách ly y tế trên địa bàn tỉnh. Đề nghị 

các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh (để b/c); 

- BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh (để b/c); 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, TP, thị xã; 

- Ban Giám đốc Sở;          

- Các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế; 

- Chi cục ATVSTP; 

- Trung tâm KSBT; 

- Các phòng CM Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế;    

- Lưu: VP, ATTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 
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