
 

  BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

          Số:         /BV - BCĐ                        Hoài Nhơn, ngày    tháng  05 năm 2021 

V/v  Tiếp tục tăng cường thực hiện  

các biện pháp phòng, chống dịch 

 Covid-19 tại Bệnh viện. 

 

Kính gửi: Các khoa, phòng trong Bệnh viện 

 

Căn cứ kết quả đánh giá kiểm tra công tác phòng, chống dịch của Giám đốc 

Sở Y tế Bình Định đối với Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn vào ngày 12/5/2021; 

Căn cứ vào cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn ngày 11/5/2021; 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn yêu cầu 

các khoa, phòng nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1.Tiếp tục thực hiện công văn số 105/BV-BCĐ ngày 01/02/2021; Công văn số 

118/BV-BCĐ ngày 03/2/2021; Công văn số 364/BV-BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 tại Bệnh viện. 

2. Thực hiện các nội dung theo kế hoạch số 393/ KH-BV ngày 12/5/2021 của 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn về thực hiện tổ chức cách ly y tế tại Bệnh viện trong 

phòng, chống dịch Covid-19. 

3.Tiếp tục cập nhật, có phương án, kịch bản sẵn sàng cho mọi tình huống, 

không để bị động, bất ngờ. 

4. Thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để 

người tới khám bệnh, chữa bệnh, người đi lại giữa các khoa, phòng để phòng chống 

lây nhiễm trong Bệnh viện; bệnh nhân đi từ vùng dịch tể về thì tổ chức khám riêng. 

5.Triển khai thực hiện tư vấn và lập kế hoạch khám chữa bệnh từ xa 

6. Giảm bệnh nhân điều trị nội trú nhưng phải có sự điều tiết cho phù hợp 

7. Khu cách ly y tế không nhận bất cứ nhu yếu phẩm từ bên ngoài do người nhà 

mang đến, trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 
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8. Các nhân viên tại khu cách ly tuyệt đối làm đúng theo Quy trình của Bộ Y tế 

ban hành. Khi ra khỏi tua trực không xúc với nhiều người và phải có nhật ký hàng 

ngày phòng khi trở thành đối tượng F1. 
 

9. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các lần sau theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch tại Bệnh viện. 
 

10. Đội xung kích Bệnh viện (Đoàn thanh niên) tăng cường công tác tuyên tuyền 

thực hiện 5K, hướng dẫn khai báo bluezone và sẳn sàng tư thế khi có sự chỉ đạo của 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bệnh viện. 
 

11. Đảm bảo công tác hậu cần, dự trù lương thực và nhu yếu phẩm đầy đủ  

      12. Khoa Dược kiểm kê lại các phương tiện phòng hộ, liên hệ mua các phương 

tiện phòng chống dịch. Chuẩn bị thuốc, hóa chất, VTTH sẳn sàng tránh bị động khi 

có dịch xảy ra (không được để thiếu ít nhất dùng trong 3 tháng) 
 

      13. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị thiết yếu cho công tác phòng chống dịch 

13. Cũng cố quy trình điều trị và phương thức thực hiện quy trình. 

14. Xây dựng tình huống và làm quy trình xử lý tình huống khi có dịch xảy ra 

15.Xây dựng phương án bố trí nhân lực đi làm cho phù hợp trong giai đoạn dịch 

 bệnh 

16. Thực hiện giản cách giường bệnh ít nhất là 2m. 

17. Xây dựng kế hoạch chuẩn phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và 

nhân lực sẳn sàng cho điều trị bệnh nhân khi có triệu chứng. (HSCC) 

18. Công tác tạm thu tiền ăn đối với bệnh nhân điều trị tại khu cách ly (khoa 

Truyền nhiễm đảm nhận) 

19. Thực hiện đánh giá bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch hàng tuần  

và có biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót. 

  20. Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng tiếp tục triển khai các kế hoạch khám chữa 

bệnh ưu tiên, giải quyết các tình trạng cấp cứu, đối với các bệnh mãn tính rút ngắn 

thời gian nằm viện, hướng dẫn tự điều trị chăm sóc tại nhà. 

 21. Thực hiện chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới 

(SARS-CoV-2) theo hướng dẫn tại Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26 tháng 4 năm 

2021 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

22. Khoa Truyền nhiễm phối hợp với khoa KSNK xây dựng Quy định đối với 

người làm việc tại cơ sở cách ly; đối với người được cách ly tại Cơ sở cách ly và đối 

với việc vào/ra khu cách ly theo quy định. 
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23. Phòng TCHC phối hợp với phòng KHTH xây dựng Quy định trực, làm việc 

tại khu cách ly và khi rời khỏi khu cách ly theo quy định. 

Trên đây là công tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 tại Bệnh viện, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch, các tổ, các 

khoa, phòng trong Bệnh viện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

        Nơi nhận:                                                              TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

- Như trên; PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
- Lưu: VT, KHTH.   

  
 
       GIÁM ĐỐC 

                   Trần Quốc Việt 
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