
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp- Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4279/SYT- NVD 

V/v  tiếp tục tăng cường các biện 

pháp để phòng chống dịch COVID-

19 tại các cơ sở bán lẻ thuốc. 

 

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 11  năm 2021 

              Kính gửi: 

- UBND các huyện/thị xã/thành phố; 

- Các công ty/Chi nhánh dược trong tỉnh; 

- Các cơ sở bán lẻ thuốc trong tỉnh. 

 

 Thực hiện Thông báo kết luận số 212/TT-KL  ngày 05/11/2021 của Đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Phó Trưởng ban thường trực Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc hợp với UBND thành phố Hà 

Tĩnh ngày 05/11/2021.  

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh đang diễn biến rất phức 

tạp, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng có các triệu chứng 

sốt, ho, đau họng, khó thở, rét run, mệt mỏi… tự đến các cơ sở bán lẻ thuôc mua 

thuốc;  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 bán lẻ thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc và tủ thuốc 

trạm y tế xã), các công ty, chi nhánh dược, UBND các huyện thị xã, thành phố 

tiếp tục thực hiện các nội dung sau: 

1. Các cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế) 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy 

định của Bộ Y tế trong quá trình hành nghề (yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 

5K, nhất là bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, thực hiện giãn cách tối 

thiểu 1m), tuyên truyền cho người dân đến mua thuốc thực hiện nghiêm túc 

khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, chống dịch COVID-19; 

- Thực hiện nghiêm các quy định của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, 

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

đơn thuốc theo quy định; 

- Tiếp tục triển khai mỗi cơ sở bán lẻ thuốc là một điểm kiểm dịch: thực 

hiện đăng ký điểm kiểm dịch và khi người dân đến mua thuốc thì phải thực hiện 

khai báo y tế đầy đủ thông qua ứng dụng NCOVI hoặc VietNam Health 

Declaration hoặc Mẫu tờ khai y tế khi người dân đến mua thuốc (Phụ lục 1) 

trước khi bán thuốc;   

-  Khi người dân đến mua thuốc điều trị các bệnh về đường hô hấp hoặc 

có các triệu chứng như: sốt, ho, đau họng, khó thở, rét run, cảm cúm… ngoài 

việc phải khai báo y tế đầy đủ, cơ sở bán lẻ hướng dẫn người dân liên hệ với cơ 

sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể. Đồng thời cơ sở bán lẻ thuốc 
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thông báo ngay thông tin họ tên, địa chỉ nơi cư trú, số điên thoại của người bệnh 

cho các Trạm Y tế trên địa bàn. (có danh sách cac Trạm Y tế kèm số điện thoại). 

2. Các công ty, chi nhánh dược trong tỉnh:  

- Chủ động nắm bắt nhu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh 

doanh tăng cường nguồn cung các thuốc, vật tư y tế phục vụ cho nhu cầu khám 

chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các thuốc, vật tư liên 

quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, 

tích trữ, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc, vật tư y tế trong hệ thống phân 

phối thuốc của công ty (bao gồm cơ sở bán buôn và cơ sở bán lẻ thuốc).  

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy 

định của Bộ Y tế trong quá trình sản xuất, kinh doanh.  

- Thông báo cho các quầy thuốc thuộc hệ thống bán lẻ của công ty, chi 

nhánh biết thực hiện đúng theo yêu cầu của nội dung văn bản nêu trên. 

3. UBND các huyện/thị xã/thành phố: 

- Thông báo cho các nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã trên địa 

bàn biết thực hiện và giám sát việc thực hiện của các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa 

bàn. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà 

thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm Y tế) về thực hiện các biện pháp phòng chống 

COVID-19; Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, thực hiện  phòng 

chống COVID- 19 tại các cơ sở bán lẻ thuốc. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Q. Giám đốc Sở Y tế (báo cáo); 

- Các phó giám đốc; 

- Các BV/TTYT có giường bệnh trong tỉnh; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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Phụ lục 1: Mẫu Tờ khai y tế khi người dân đến mua thuốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Lưu ý:   
1
 Ghi có hoặc không, Trường hợp có ghi trõ triệu chứng cụ thể 

2
 Ghi có hoặc không 

3
 Ghi có hoặc không 

TT 

Thời điểm 

mua thuốc 

(giờ, ngày, 

tháng, 

năm) 

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 1 trong các 

dấu hiệu: sốt, ho, 

khó thở, viêm 

phổi, đau họng, 

mệt mỏi
1
 

Có tiếp xúc (trong vòng 14 

ngày) 

Người mắc 

hoặc nghi 

ngờ mắc  

COVID-19
2
 

Người   có 

biểu hiện sốt, 

ho, khó thở , 

viêm phổi
3
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