
 

 
   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 5 năm 2021 

V/v Tăng cường thực hiện các biện 

 pháp Phòng, chống dịch Covid-19  

tại Bệnh viện. 
 

Kính gửi: Các khoa, phòng trong Bệnh viện 
 

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn  

tỉnh; 

Thực hiện công văn số 1459/SYT-NVY ngày 29/4/2021 của Sở Y tế Bình Định 

về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

Công điện số 03/CĐ-UBND của CT UBND tỉnh; 

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

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

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhân viên y tế trong đơn 

vị bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng,; Bệnh nhân và người nhà bắt buộc 

phải đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn tay nhanh khi vào Bệnh viện. 

          2. Tổ chức hai chốt sàng lọc tại cửa chính 24/24 và sảnh khoa Khám bệnh trong 

giờ hành chính; bàn khai báo y tế tại sảnh phòng cấp cứu, phân luồng, sàng lọc bệnh 

nhân có triệu chứng hô hấp, sốt đến khám tại khu cách ly (đi cổng số 2). 

3. 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;  

4.Thực hiện dãn cách tại khoa khám bệnh, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe 

toàn diện cho bệnh nhân tại bệnh viện và các biện pháp đảm bảo an toàn cho các đối 

tượng có nguy cơ cao là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người khuyết tật…tiếp 

tục hạn chế người nhà đến thăm, mỗi bệnh nhân chỉ có 01 người nhà nuôi bệnh, trường 

hợp cần thiết thì phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cá nhân theo 

quy định của Bộ Y tế. 

  5. Đoàn thanh niên triển khai hướng dẫn bệnh nhân và người đến thăm nuôi cài 

đặt Bluzone, khai báo y tế online. 

  6. Bố trí nhân lực làm việc phù hợp tại các khoa phòng, đề phòng có nhân viên 

bị cách ly. 



 

 

 7. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo quy định: xét nghiệm ngay đối 

với ca nghi ngờ (đi từ vùng có dịch và có triệu chứng ho sốt) xét nghiệm bệnh nhân có 

bệnh lý hô hấp nặng nằm ở các khoa Hồi sức cấp cứu; Nội tim mạch; Nội tổng hợp… 

xét nghiệm cho nhân viên y tế tại các khoa, phòng có yếu tố nguy cơ tiếp xúc cao. ( vào 

ngày thứ 3 hàng tuần). 

8. Khoa Truyền Nhiễm tiếp quản khu cách ly (tại khu hành chính cũ) sẳn sàng 

tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm khi có chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch. 

9. Rà soát, bổ sung để đảm bảo đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế trong phòng 

chống dịch COVID-19. 

10. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh, nâng cao chất lượng trong khám, điều trị, cách ly... phòng, chống dịch. 

11. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch; tuyên truyền vận 

động người bệnh và người nhà cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; triển khai thực 

hiện khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các địa điểm yêu cầu khai báo theo quy định. 

12. Tiếp tục phối hợp tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, 

khuyến cáo và đề cao cảnh giác, nghiêm túc thực hiện yêu cầu 5K “Khẩu trang - Khử 

khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” trong phòng, chống dịch 

bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

13. Các tổ, đội luôn tư thế sẳn sàng làm nhiệm vụ khi có sự chỉ đạo của Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch của Bệnh viện. 

14. Thành viên ban chỉ đạo các trưởng khoa phòng, điều dưỡng trưởng các khoa 

phòng mở điện thoại cá nhân có chế độ Wifi để nhận chỉ đạo trực tiếp khi có tình huống 

khẩn cấp. 

15. Thực hiện cập nhật thông tin ca bệnh và báo cáo kịp thời về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh truyền nhiễm tỉnh và Sở Y tế theo quy định. 

16. 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.  

        17. 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, triển khai tư vấn khám bệnh 

từ xa./. 

        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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