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V/v triển khai Thông báo số 253/TB-
VPCP và đẩy mạnh các biện pháp phòng, 

kiểm soát lây nhiễm Covid-19  

 

 

   

Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Các Bệnh viện trực thuộc Sở; 

- Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống. 

Thực hiện Công văn số 2348/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND 
tỉnh Sơn La về việc thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP; Công điện số 

1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 
Covid -19 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 thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện 

thành phố 

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y 

tế, trung tâm y tế các huyện, thành phố triển khai các nội dung về kiểm soát lây 
nhiễm và phòng chống dịch covid 19. 

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp có triệu 
chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, giám sát 

trên diện rộng để phát hiện nguồn lây; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, 
xử lý triệt để các ổ dịch. 

 - Kiểm tra, rà soát, đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế đầy đủ cho công tác 
phòng, chống dịch, triển khai áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin như 
Ncovi, Bluzone để phát hiện, truy vết các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đáp ứng nhanh phòng chống dịch, xây 
dựng  phương án phòng chống dịch bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 

trung học trên địa bàn. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng, và kiểm soát 

lây nhiễm dịch bệnh, lập danh sách và theo dõi tất cả nhân viên y tế liên quan 
đến các thông báo khẩn của Bộ Y tế và những người có yếu tố dịch tễ. 

2. Các cơ sở khám chữa bệnh 

- Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương rà soát, củng cố 

và thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng, và kiểm soát lây 
nhiễm dịch bệnh đã ban hành. Lập danh sách và theo dõi tất cả nhân viên y tế, 
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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 SARS-
CoV-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 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 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”, báo cáo đầy đủ theo quy định. Rà soát, phát hiện toàn bộ các nguy 
cơ thiếu an toàn phòng chống dịch của bệnh viện và khẩn trương khắc phục các 

vấn đề tồn tại ngay sau khi đánh giá. 

- Triển khai áp dụng các quy trình, phác đồ điều trị hiệu quả, đồng thời 

tiếp tục việc hỗ trợ kỹ thuật giữa các tuyến để hạn chế tối đa trường hợp tử vong 
do COVID-19. 

- Tổ chức tốt việc thực hiện cách ly, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, nghiêm 
túc, đủ thời gian theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 và Bộ Y tế; đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình 
thực hiện cách ly không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa 
bệnh và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.  

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung trên, 
thủ trưởng các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch, để xảy ra tình trạng dịch bệnh lây lan trong đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Bình 
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