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V/v tạm dừng làm việc ngoài giờ tại 

các phòng khám đa khoa tư nhân 

 
 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trong tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp 

và khó lường; từ ngày 29/6/2021 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 236 ca 

mắc COVID-19 trong đó có hơn 50 ca mắc tại cộng đồng; đã xuất hiện một số ổ 

dịch tại cộng đồng tại huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước với 

nhiều người mắc làm gia tăng sự lây lan trong cộng đồng tại tất cả các địa 

phương trong tỉnh. 

Trong những ngày gần đây, tình trạng người bệnh mắc COVID-19 khi 

đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện, các phòng khám đa khoa tư nhân tăng 

lên đáng kể, cụ thể: Bệnh viện đa khoa tỉnh: 01, Phòng khám đa khoa Hương 

Sơn: 01, Phòng khám đa khoa 38 Lê Lợi: 01.  

Việc xuất hiện các ca mắc COVID-19 tại các Phòng khám đa khoa tư 

nhân làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế, trong đó có nhân viên y tế 

thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế đang làm việc ngoài giờ 

hành chính tại các Phòng khám đa khoa tư nhân, dẫn đến nhiều nhân viên y tế 

phải thực hiện cách ly (riêng trường hợp F0 đến khám tại Phòng khám đa khoa 

38 Lê Lợi, Quy Nhơn đã làm cho hơn 10 bác sỹ của Trung tâm Y tế Quy Nhơn, 

Bệnh viện đa khoa tỉnh trở thành F1 phải thực hiện cách ly), đặc biệt là làm tăng 

nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an 

toàn bệnh viện và nguồn nhân lực của các cơ sở y tế công lập. 

Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện các nội dung sau: 

1. Thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động (kể cả 

người đang hợp đồng lao động ngắn hạn) đang làm việc tại đơn vị phải tạm 

dừng làm việc ngoài giờ tại các Phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh 

cho đến khi Sở Y tế có thông báo mới. Thời gian thực hiện bắt đầu kể từ 11h30 

ngày 03/8/2021.  

2. Kiểm soát chặt chẽ người đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế nhất 

là khâu sàng lọc ban đầu nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc 

COVID-19, không để xâm nhập vào khu điều trị nội trú. Tăng cường kiểm soát 

việc lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế. 
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3. Xử lý nghiêm các trường hợp nhân viên y tế vi phạm các quy định về 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Pháp luật. 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh;  (báo cáo) 

- UBND tỉnh; 

- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- UBND các huyện, Tx, Tp; 

- Phòng Y tế các huyện, Tx, Tp; 

- BVĐK Hòa Bình; BV Bình Định; 

- Các PKĐK tư nhân trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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