
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY            Bình Định, ngày      tháng     năm 2021 

V/v tăng cường công tác 

phòng chống dịch COVID-19 tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

  

Kính gửi:  

- Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở; 

- Bệnh viện Bình Định; 

- Bệnh viện đa khoa Hòa Bình; 

- Các Phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 5072/BYT-KCB ngày 24/6/2021 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (đính kèm) trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh 

Phú Yên đang diễn biến rất phức tạp, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng tất cả các đơn vị 

đặt mức cảnh báo dịch ở mức cao nhất và triển khai ngay một số biện pháp cấp 

bách như sau: 

1. Thực hiện nghiêm việc tổ chức sàng lọc, phân luồng đặc biệt là khai thác 

kỹ các yếu tố dịch tễ của tất cả người bệnh, người nhà người bệnh ngay từ cổng 

bệnh viện, phòng khám. Đối với người bệnh, người nhà người bệnh đến/về từ các 

tỉnh hiện đang có dịch đặc biệt là Phú Yên cần đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y 

tế bằng giấy/điện tử và quét mã QR code bắt buộc; tổng hợp, cập nhật, lưu trữ 

thông tin liên quan cần thiết (họ và tên, địa chỉ lưu trú cụ thể, số điện thoại liên 

lạc,...) để kịp thời cung cấp theo yêu cầu của Sở Y tế.  

2. Khẩn trương tổ chức, bố trí phòng khám riêng cho người bệnh, người nhà 

người bệnh đến/về từ các tỉnh hiện đang có dịch đặc biệt là Phú Yên; hạn chế chỉ 

định nhập viện điều trị nội trú trừ trường hợp thật sự cần thiết hoặc cấp cứu. 

3. Tổ chức, bố trí khu vực cách ly tạm thời, vùng đệm tại tất cả các khoa lâm 

sàng để cách ly người nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình điều trị và người 

bệnh mới vào điều trị nội trú. Kiểm tra, rà soát, khai thác kỹ lại các yếu tố dịch tễ 

trước khi cho người bệnh nhập vào khoa điều trị, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 

ngay đối với các trường hợp có yếu tố nguy cơ. 

4. Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ người bệnh, người nhà người bệnh 

đến/về từ tỉnh Phú Yên đặc biệt là thành phố Tuy Hòa, có thời gian nhập viện từ 

ngày 21/6/2021 cho đến nay và đang điều trị nội trú tại đơn vị. Yêu cầu phải lấy 

mẫu để xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp này ngay trong ngày hôm nay 

(24/6/2021). 

 5. Tiếp tục thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho người bệnh, người nhà người 

bệnh và nhân viên y tế theo chỉ đạo tại Công điện số 628/CĐ-BCĐQG ngày 

10/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Bố trí khu vực 

khám, sàng lọc và cách ly tạm thời đúng yêu cầu để cách ly tạm thời toàn bộ người 
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bệnh, người nhà người bệnh trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm sàng lọc 

SARS-CoV-2. Trường hợp người bệnh cần cấp cứu, phẫu thuật khi chưa có kết 

quả xét nghiệm sàng lọc thì áp dụng như với đối tượng người nghi nhiễm SARS-

CoV-2 cho tới khi có kết quả xét nghiệm âm tính. 

 6. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm các nguyên tắc 5K 

đối với tất cả nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh; tăng cường 

tuân thủ vệ sinh tay và vệ sinh khử khuẩn hiệu quả môi trường bề mặt, đặc biệt các 

vị trí nhiều người tiếp xúc (nút bấm cầu thang, tay nắm cửa, bàn phím máy tính...). 

 7. Tiếp tục thực hiện đánh giá, tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 

đối với tất cả nhân viên y tế và các quy định về phòng, kiểm soát lây nhiễm theo 

hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh ban hành theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế; tiếp tục thực hiện đánh giá Bệnh viện/Phòng khám an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 theo quy định. 

 8. Tổ chức các khu vực, ca làm việc hợp lý, hoạt động độc lập, giảm thiểu 

tối đa nhân viên y tế, người lao động tiếp xúc trực tiếp với nhau trong ca làm việc 

và giữa các ca với nhau. Hạn chế tối đa việc di chuyển của nhân viên y tế, người 

lao động giữa các khoa, phòng. Áp dụng hình thức họp, giao ban trực tuyến, làm 

việc trực tuyến phù hợp với khối hành chính. 

 9. Bảo đảm thông thoáng và trao đổi khí tối đa trong phòng bệnh, phòng 

khám, phòng làm việc và tất cả các không gian kín khác. Tăng cường các biện 

pháp thông khí tự nhiên hoặc cơ học. 

10. Kiểm tra, rà soát đảm bảo sẵn sàng cung cấp đầy đủ và sử dụng đúng 

phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho nhân viên y tế đặc biệt khi trực 

tiếp khám, chăm sóc thực hiện các thủ thuật trên người bệnh tạo khí dung nhiễm 

hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2. 

11. Yêu cầu nhân viên y tế trong quá trình làm việc cũng như trong sinh hoạt 

tại cộng đồng luôn ý thức được “Bệnh viện là thành trì cuối cùng” trong phòng 

chống dịch COVID-19, từ đó nâng cao tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây 

nhiễm cho bản thân, thân nhân, đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng; khi có 

biểu hiện sốt, ho, đau họng, tiếp xúc với người nghi nhiễm, đi từ vùng dịch về hoặc 

các dấu hiệu nguy cơ khác liên hệ khám và báo cáo ngay Lãnh đạo đơn vị theo quy 

định. 

12. Giao bộ phận giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn làm đầu mối thường 

xuyên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ việc tuân thủ các quy định, quy trình về phòng 

và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 của nhân viên y tế, người lao động, người 

bệnh, người nhà người bệnh trong toàn bệnh viện. 

Riêng Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn chỉ đạo nhân viên y tế tại các 

chốt kiểm dịch phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan thực hiện kiểm soát chặt 

chẽ tất cả những người đến từ tỉnh Phú Yên, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động 

người dân thực hiện khai báo y tế và quét mã QR code bắt buộc để phục vụ công 

tác phòng, chống dịch COVID-19. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (báo cáo); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

              

 
 

Lê Quang Hùng 
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