UBND TỈNH SƠN LA
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1618 /SYT-NVYD

Sơn La, ngày 07 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường một số biện pháp
phòng chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các Bệnh viện trực thuộc Sở;
- Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm
bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nội dung sau:
Trên tinh thần “4 tại chỗ”; mỗi bệnh viện là một “pháo đài”, mỗi cán bộ y
tế là một “chiến sỹ” trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm đạt
được mục tiêu kép “vừa Phòng chống dịch thành công vừa thực hiện tốt việc
chăm sóc sức khỏe nhân dân” Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện
sớm Cas bệnh không để lây lan rộng ra cộng đồng, không để dịch bệnh xâm
nhập vào cơ sở khám chữa bệnh.
1. Nguyên tắc chung
- Người có triệu chứng viêm đường hô hấp (ho, sốt, chảy mũi, đau họng,
tức ngực, khó thở, đau mỏi người), người có yếu tố dịch tễ (đi từ nước ngoài về,
tiếp xúc với người nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm, người đến, ở, đi, về từ vùng
có dịch theo các thông báo của Bộ Y tế) được hướng dẫn, sàng lọc và khám
riêng, tránh tuyệt đối lây nhiễm cho các đối tượng khác trong bệnh viện.
- Bệnh viện cần thiết lập, điều chỉnh quy trình đón tiếp, sàng lọc, khám
bệnh, phân loại, cách ly, chuyển viện riêng cho người có triệu chứng viêm
đường hô hấp, người có yếu tố dịch tễ bắt đầu ngay từ cổng bệnh viện phù hợp
với tình hình mới.
2. Một số biện pháp
- Căn cứ Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo
Quốc gia. Các cơ sở xây dựng, điều chỉnh Quy trình tiếp đón, sàng lọc, phân
luồng, khám bệnh, cách ly người bệnh COVID-19. Tùy điều kiện thực tế của cơ
sở mà áp dụng mô hình sàng lọc, phân luồng, cách ly, điều trị, chuyển tuyến cho
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phù hợp (một cổng hoặc hai cổng). Bố trí đầy đủ hệ thống biển, bảng thông báo
hướng dẫn cho người bệnh một cách cụ thể chi tiết theo đúng qui định.
- Các đơn vị thiết lập đường dây nóng giải đáp thắc mắc của người bệnh,
người dân về Dịch bệnh COVID-19 bố trí cán bộ phụ trách đường dây nóng yêu
cầu cán bộ phụ trách đường dây nóng cần nghiên cứu cập nhật thông tin về bệnh
dịch, các biện pháp phòng ngừa các khuyến cáo của Ban chỉ đạo chống dịch
Quốc gia, Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng để cung cấp thông tin chính thống cho
người bệnh, người dân. Số điện thoại đường dây nóng phải được công khai, phổ
biến rộng rãi cho người dân được biết. Lập danh sách số điện thoại, người phụ
trách gửi về Sở Y tế trước ngày 08/8/2020 để giám sát.
- Tăng cường các biện pháp ứng dụng CNTT để hỗ trợ hoạt động khám
chữa bệnh, phục vụ nhu cầu nhân dân như đặt lịch khám qua Internet, đặt lịch
khám qua điện thoại, khám chữa bệnh từ xa nhằm giảm nguy cơ tiếp xúc gần
của người bệnh, quan tâm đến đối tượng người bệnh cao tuổi, nhiều bệnh lý nền
- Thực hiện nghiêm việc triển khai rà soát, chấm điểm, báo cáo theo bộ
tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp, được ban hành kèm theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày
16/7/2020 của Bộ Y tế. Quyết liệt khắc phục những tồn tại hạn chế đảm bảo an
toàn phòng chống dịch trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh. Sở Y tế kiên
quyết sử lý nghiêm những cơ sở, cá nhân không chấp hành tốt các biện pháp an
toàn phòng chống dịch đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.
Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban chỉ đạo 202 tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVYD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐÓC

Nguyễn Hữu Hùng

