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HỎA TỐC 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh; 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập;  

- Các quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn tỉnh. 

 

Để tiếp tục chủ động phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm SARS-

CoV-2  khi vào khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng; Sở Y tế 

đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị thực 

hiện những nội dung sau: 

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

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đôn đốc “Tổ COVID cộng 

đồng” thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

3689/UBND-VX1 ngày 13/6/2021 về việc tăng cường hoạt động của Tổ Giám 

sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng, đặc biệt là việc phát 

hiện và báo cáo ngay các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, đau rát 

họng, cảm cúm, ốm mệt, mất ngửi, mất vị giác hoặc đau ngực, khó thở, đau 

bụng, ỉa chảy… cho Trạm Y tế bằng điện thoại.  

 Trạm Y tế báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế để lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 kịp thời; hướng dẫn các trường hợp sốt, ho… ở tại nhà trong thời 

gian chờ kết quả xét nghiệm và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng 

tránh lây nhiễm cho người khác; tổng hợp báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 1 gửi về 

Trung tâm Y tế trước 16h hàng ngày. 

- Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn, tăng cường công 

tác quản lý việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà thuốc, trạm 

y tế, phòng khám ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý: Khi có các trường 

hợp nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, đau rát họng, cảm cúm, ốm mệt, mất ngửi, 

mất vị giác hoặc đau ngực, khó thở, đau bụng, ỉa chảy… đến khám và mua 

thuốc phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, đo thân nhiệt và báo cáo ngay thông 

tin cho Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn để kịp thời giám sát, lấy mẫu xét 

nghiệm; ghi chép và lưu trữ đầy đủ thông tin các về các trường hợp nghi ngờ 
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mắc bệnh COVID-19 để phục vụ việc sàng lọc, truy vết khi cần (Biểu mẫu tại 

Phụ lục 2 kèm theo). 

2. Các bệnh viện/trung tâm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công 

lập:  

* Tăng cường rà soát, sàng lọc kỹ, phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 tất cả các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, cảm cúm, đau bụng, ỉa 

chảy…, các trường hợp có yếu tố dịch tễ đến khám bệnh hoặc điều trị nội trú (cả 

bệnh nhân và người nhà chăm sóc); thiết lập các phòng đệm/phòng cách ly để 

cách ly bệnh nhân trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm trước khi vào điều trị 

nội trú hoặc cho bệnh nhân về điều trị ngoại trú. 

* Các trung tâm y tế tuyến huyện:  

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 kịp thời đối với các trường 

hợp sốt, ho,…, các trường hợp có yếu tố dịch tễ khi có báo cáo từ các nhà thuốc, 

trạm y tế, phòng khám ngoài công lập.  

- Lưu ý khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại cộng đồng: 

+ Nếu có trường hợp sốt, ho,…, có yếu tố dịch tễ phải bố trí lấy ở bàn 

riêng, hướng dẫn ở tại nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, thực hiện 

nghiêm ngặt các biện pháp phòng tránh lây nhiễm cho người khác. 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho cán bộ 

y tế theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. 

3. Chế độ báo cáo: 

- Các bệnh viện, Trung tâm Y tế: Tổng hợp số liệu báo cáo Sở Y tế và 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 17h hàng ngày (tổng hợp trong báo 

cáo nhanh công tác phòng chống dịch hàng ngày). 

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp số liệu của các đơn vị, địa 

phương báo cáo Sở Y tế trước 17h30 hàng ngày (tổng hợp trong báo cáo nhanh 

công tác phòng chống dịch hàng ngày). 

Đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
  Lê Chánh Thành 

 

 



Phụ lục 1:  

 

BÁO CÁO DANH SÁCH 

Các trường hợp ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... trên địa bàn 

 

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT liên hệ 
Ghi rõ các 

triệu chứng 

Kết quả 

xét nghiệm 

 (nếu có) 

Đã được 

tiêm phòng 

(số mũi đã 

tiêm) 

Tiền sử 

dịch tễ 

liên quan 

(nếu có) 
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Phụ lục 2:  Mẫu tờ khai y tế khi người dân đến khám bệnh, mua thuốc dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Lưu ý:   
1
 Ghi trõ triệu chứng cụ thể 

2
 Ghi có hoặc không 

3
 Ghi có hoặc không 

TT Họ tên Địa chỉ (số nhà, thôn, xã, huyện) Số điện thoại 

 

Tên địa phương trước 

khi về trên địa bàn (có 

thể từ nhiều nơi) 

Có ít nhất 1 trong 

các dấu hiệu: sốt, 

ho, khó thở, viêm 

phổi, đau họng, 

mệt mỏi,....
1
 

Có tiếp xúc với 

Người mắc 

hoặc nghi 

ngờ mắc  

COVID-19
2
 

Người   có 

biểu hiện sốt, 

ho, khó thở , 

viêm phổi
3
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