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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn La, ngày 30 tháng 7 năm 2020

1158/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 về
việc khẩn trương đẩy mạnh các
biện pháp phòng và kiểm soát lây
nhiễm COVID-19 trong cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Bệnh viện đa khoa Cuộc Sống;
- Phòng Y tế các huyện, thành phố.
Trước diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh do SARS-CoV-2
(COVID-19), sau 99 ngày không có ca lây nhiễm tại cộng đồng, nhiều ca bệnh
COVID-19 đã được các bệnh viện phát hiện chưa xác định được nguồn lây, để bảo
đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng. Thực hiện Công điện số
1158/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID19 về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm
COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Công văn số 991/KCB-QLHN ngày
29/7/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế về việc thực hiện Công điện số
1158/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và
kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:
1. Các Bệnh viện trực thuộc Sở; Bệnh viện đa khoa Cuộc Sống
- Khẩn trương rà soát, củng cố và thực hiện nghiêm các quy định về phòng
và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y
tế ban hành. Lập danh sách và theo dõi tất cả nhân viên y tế, người bệnh liên quan
đến các thông báo khẩn của Bộ Y tế và những người có yếu tố dịch tễ.
- Tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARSCoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, kể cả trường
hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly, điều trị
kịp thời. Tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh.
- Triển khai áp dụng đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo
Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ
Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp”. Rà soát, phát hiện toàn bộ các nguy cơ thiếu an toàn trong
việc phòng chống dịch của đơn vị và khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại
ngay sau khi đánh giá. Báo cáo nhanh kết quả đánh giá theo hướng dẫn về Sở Y
tế (phòng Nghiệp vụ Y-Dược) trước ngày 03/8/2020.
(Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 gửi kèm).
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2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2245/BYT-DP ngày 22/4/2020 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai
đoạn dịch Covid-19; Công văn số 3982/BYT-DP ngày 27/7/2020 của Bộ Y tế về
việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2; Công văn số 4005/BYT-DP ngày
28/7/2020 của Bộ Y tế về tăng cường giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi
mắc SARS-CoV-2.
- Đề xuất phương án triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh
gửi về Sở Y tế trước ngày 02/8/2020.
3. Phòng y tế, Trung tâm y tế các huyện, thành phố
- Tăng cường chỉ đạo các phòng khám tư nhân trên địa bàn thực hiện
nghiêm các quy định về phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh; Rà soát, lập
danh sách nhân viên y tế và người bệnh đến khám có biểu hiện nghi ngờ, kể cả
trường hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng báo cho Trung tâm y tế, Bệnh viện đa
khoa để có biện pháp theo dõi cách ly, điều trị kịp thời.
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở bán thuốc trên địa bàn khi tư vấn bán thuốc
cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên,
địa chỉ, số điện thoại của người bệnh và thông báo cho cơ quan y tế dự phòng
trên địa bàn để có các biện pháp hướng dẫn, quản lý sức khỏe theo quy định.
Công tác thống kê, các biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Công văn số
286/SYT-NVYD ngày 22/4/2020 của Sở Y tế về việc bảo đảm an toàn công tác
trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở y tế tư nhân; Công văn số
903/SYT-NVYD ngày 29/4/2020 của Sở Y tế hướng dẫn thực hiện báo cáo
phòng chống dịch Covid -19 đối với các cơ sở y, dược tư nhân
Sở Y tế sẽ tổ chức đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số
3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế tại các đơn vị để tổng hợp báo cáo
Bộ Y tế, UBND tỉnh đồng thời xem xét tạm dừng hoạt động đối với các bệnh
viện có chức năng khám chữa bệnh nếu xếp loại “không an toàn”.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện/.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND cấp huyện (p/h chỉ đạo);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, NVYD.
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