UBND TỈNH SƠN LA
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1679 /SYT-NVYD

Sơn La, ngày 16 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng
chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Các cơ sở kinh doanh dược.
Hiện nay, tình hình dịch Covid -19 trên thế giới vẫn đang diễn biến rất phức
tạp, tại Việt Nam số ca nhiễm vi rút SARS -CoV-2 mới từ cộng đồng cũng gia
tăng và khó lường.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại công văn số 12006/QLD-KD
ngày 31/7/2020 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc, các cơ sở kinh doanh dược khẩn
trương thực hiện một số nội dung sau:
- Nghiêm túc, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng thuốc
tại các công văn số 146/SYT-NVYD ngày 31/01/2020, 155/SYT-NVYD ngày
02/02/2020 và 253/SYT-NVYD ngày 13/02/2020 của Sở Y tế để chủ động đảm
bảo cung ứng thuốc và bình ổn giá, tránh hiện tượng găm hàng tăng giá thuốc.
- Các cơ sở bán lẻ thuốc tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung công văn số
747/SYT-NVYD ngày 13/4/2020 về việc tăng cường phòng chống lây lan dịch
Covid-19 ra cộng đồng và công văn số 826/SYT-NVYD ngày 22/4/2020 về việc
bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở y tế tư nhân,
cơ sở kinh doanh dược.
- Trường hợp người dân đến mua thuốc để điều trị các bệnh về đường hô
hấp hoặc có các triệu chứng như: sốt, ho, khó thở … cần phải hướng dẫn người
bệnh khai báo y tế điện tử (qua ứng dụng NCOVI hoặc Vietnam Health
Declaration) hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn. Đồng
thời, cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện việc báo cáo cho cơ quan y tế trên địa bàn hoặc
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qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh Covid-19 để tiến hành theo
dõi, giám sát.
- Tiếp tục thực hiện liên thông kết nối nhà thuốc, quầy thuốc theo chỉ thị số
23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản
lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. Các cơ sở đã có tài khoản kết nối yêu cầu
cập nhật dữ liệu đầy đủ, thường xuyên kiểm tra thông báo của cơ quan chức năng
liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở bán lẻ thuốc. Đối với
các cơ sở mới hoạt động yêu cầu khẩn trương liên hệ với nhà mạng để kịp thời
triển khai việc liên thông kết nối.
Sở Y tế Sơn La yêu cầu các cơ sở khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Phòng Y tế các huyện,thành phố;
- Các Doanh nghiệp kinh doanh dược;
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