
 

 
  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 6 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 văn số 993/UBND-VX ngày 27/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân Thị xã huyện Hoài Nhơn về việc khẩn trương nghiêm túc thực hiện các biện 

pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thị xã; 

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 công văn số 407/BV-BCĐ ngày 14/5/2021 của Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch Covid-19 Bệnh viện 

2.Thực hiện tốt công tác 5K, trong đó chú trọng đến công tác phân luồng, 

sàng lọc từ ngoài cổng 

3. Thực hiện khai báo Y tế qua mã QR-code (Việt Nam Health) đối với tất cả 

nhân viên, khách đến làm việc, người nhà và bệnh nhân khi đến và ra khỏi Bệnh 

viện. 

4.Tất cả bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, mất vị giác, khướu giác… được 

khám sàng lọc tại khu cách ly và cho lấy mẫu làm xét nghiệm 

5. Hạn chế đến mức thấp nhất việc tiếp xúc giữa nhân viên của các khoa, 

phòng trong Bệnh viện. 

6. Rà soát cho ra viện bệnh nhân nội trú cho về điều trị ngoại trú. Hạn chế 

bệnh nhân vào điều trị nội trú tại các khoa. 

7.Triển khai thêm khu điều trị cách ly tại 02 khoa ( YHCT và LCK) với quy 

mô 30 giường bệnh. Trường hợp chưa có bệnh nhân có thể triển khai khu đệm với 

bệnh nhân chờ kết quả test nhanh Covid-19. 

8. Triển khai test nhanh sàng lọc Covid-19 đối với tất cả bệnh nhân khi được 

cho vào điều trị nội trú, trong đó chú ý đến các bệnh nhân ngoại khoa, sản phụ 

khoa. 

9. Phòng TC-HC, Điều dưỡng  nghiên cứu triển khai phương án trực và làm 

việc theo nhóm trong nhiều ngày tại các khoa, phòng. 



 

 

10. Nghiêm cấm mang đồ ăn, thức uống từ ngoài vào bệnh viện, nhân viên 

trực và nhân viên ở lại ăn uống tại chỗ. 

11. Phân công đội xung kích đi lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng theo sự chỉ 

đạo của Ban phòng chống dịch. 

12.Chuẩn bị phương án điều trị cách ly bệnh nhân Covid-19 khi có sự chỉ 

đạo của Sở Y tế. ( Triển khai thêm tại khoa Nội tim mạch và khoa Nhi). 

13.Tổ hậu cần dự trù và chuẩn bị đầy đủ cơ số dự phòng chống dịch (Đồ 

phòng hộ, khẩu trang N95, nhu yếu phẩm cần thiết) 

14. Triển khai nhanh việc mua máy Xquang di động phục vụ công tác phòng 

chống dịch. 

15. Ngưng các hoạt động phòng khám tư nhân của nhân viên Y tế trong toàn 

bệnh viện. 

          16. 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, tăng cường tư 

vấn khám bệnh từ xa. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Bệnh viện đề nghị các khoa, phòng 

phải 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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