SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 597/PCBTN-KSBT

Sơn La, ngày 27 tháng 7 năm 2020

V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19.

Kính gửi:
- Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện;
- Các Bệnh viện chuyên khoa;
- Bệnh viện đa khoa Cuộc Sống;
- Bệnh viện Quân Y 6;
- Trung tâm Y tế 12 huyện/thành phố.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiện nay đã có lây nhiễm trong cộng
đồng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, các trường hợp bệnh đều có tiền sử đến điều trị,
chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện;
Thực hiện Công văn số 3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 của Ban chỉ đạo quốc
gia phòng chống dịch Covid-19 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch
Covid-19; Công văn số 2343/UBND-KGVX ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Sơn
La về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19; Công văn số:
1519/SYT-NVYD ngày 26/7/2020 của Sở Y tế về tăng cường thực hiện các biện
pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SAR-CoV-2;
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, đề nghị Bệnh viện đa khoa các tuyến, bệnh
viện chuyên khoa, Trung tâm Y tế 12 huyện/thành phố triển khai một số nội dung
sau:
1. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn
- Duy trì, củng cố việc phân luồng cách ly những đối tượng nghi ngờ nhiễm
Covid-19, khi có trường hợp nghi ngờ cần thông báo ngay bằng điện thoại qua
đường dây nóng 02123.666.115 hoặc 02123850.201 để lấy mẫu xét nghiệm,
khoanh vùng dịch.
- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe hàng ngày trên hệ
thống truyền thanh của bệnh viện, khuyến cáo người dân khi đến khám bệnh tại
bệnh viện cần đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn tay.
- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và khai báo dịch bệnh truyền
nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.
2. Trung tâm Y tế 12 huyện/thành phố

- Chỉ đạo, phối hợp với các Trạm Y tế xã tăng cường giám sát tại cộng đồng,
tại cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm các trường hợp có yếu tổ dịch tễ (đi về từ vùng
dịch) có biểu hiện lâm sàng của bệnh để cách ly, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm
phòng ngừa dịch lây lan ra cộng đồng.
- Tăng cường công tác truyền thông về phòng chống bệnh Covid-19, khuyến
cáo người dân có đến thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi chở về tỉnh Sơn La từ
ngày 18/7/2020 đến nay thực hiện khai báo y tế trên máy tính qua hệ thống
https://tokhaiyte.vn hoặc qua điện thoại với ứng dụng NCOVI, https://ncovi.vn và
tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tính từ ngày chở về địa phương.
Phối hợp với các Ban, ngành rà soát, tổng hợp danh sách, báo cáo Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật trước 17h00 ngày 28/7/2020.
- Khuyến cáo người dân không đi đến các vùng có dịch khi không thật sự cần
thiết, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng và
trên phương tiện giao thông.
- Phối hợp với các ngành kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở giáp với
nước CHDCND Lào do hiện nay nhiều đối tượng đi qua nhiều nước trước khi nhập
cảnh Việt Nam.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, đề nghị giám đốc các đơn vị quan tâm chỉ
đạo triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- Lưu: VT, PCBTN.
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