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Kính gửi: 
 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế 12 huyện, thành phố; 

-  Các Bệnh viện trục thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện đa khoa Cuộc Sống. 

Trong những ngày qua, việc kiểm soát không tốt số người từ Đà Nẵng trở 

về đã làm cho tình hình dịch, bệnh Covid-19 tại một số tỉnh có những diễn biến 

hết sức phức tạp, số ca mắc tại cộng đồng tăng từng ngày. Tính đến 11/8/2020 

số ca mắc liên quan đến Đà Nẵng từ 25/7/2020 đến 11/8/2020 cả nước đã ghi 

nhận 389 ca mắc, tử vong 15 ca. Trước tình hình đó Bộ Y tế đã có những Thông 

báo khẩn cung cấp lịch trình di chuyển của các trường hợp (+) với SARS-CoV-2 

trong thời gian qua để các tỉnh chủ động rà soát, truy vết, những trường hợp F1, 

những trường hợp có tiếp xúc, liên quan để thực hiện cách ly, quản lý kịp thời. 

Để công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được chủ 

động, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Sở Y tế yêu cầu 

các đơn vị triển khai các nội dung sau:  

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Xây dựng nội dung bài truyền thông về diễn biến tình hình dịch bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới, cung cấp nội dung truyền thông, thông điệp 

truyền thông cho các đơn vị để thực hiện tuyên truyền tại cộng đồng. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện/thành phố tăng tốc hơn nữa trong 

việc xác minh, truy vết các trường hợp thuộc diện F1 theo các Thông báo khẩn 

của Bộ Y tế, khẩn trương lập danh sách các trường hợp thuộc diện F2, có liên 

quan, tiếp xúc gần với các trường hợp trên để thực hiện theo dõi, giám sát sức 

khỏe theo đúng quy định. 

- Cập nhật, đăng tải kịp thời các Thông báo khẩn của Bộ Y tế trên 

Website của đơn vị, chỉ đạo các đơn vị xác minh, truy vết các trường hợp có liên 

quan đến các thông báo khẩn của Bộ Y tế. Cung cấp thông tin, chấn an dư luận 

về diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Sơn 

La nói riêng từ những nguồn thông tin chính thống. 

- Tằng cường chỉ đạo giám sát tất cả các trường hợp nghi nhiễm Covid-

19. Đẩy mạnh thực hiện giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh và tại cộng đồng. Tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI), 

viêm phổi nặng nghi do vi rút (SVP). 
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- Tăng cường giám sát lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi mắc 

Covid-19, các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo hướng dẫn 

của Công văn số 4005/BYT-DP ngày 28/7/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường 

giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi mắc Covid-19. 

2. Trung tâm Y tế các huyện/thành phố 

- Tham mưu ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, thành phố chỉ đạo 

các đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện rà soát các trường hợp có liên quan tới 

các địa điểm đã ghi nhận có trường hợp (+) với SARS-CoV-2 theo các Thông 

báo khẩn của Bộ Y tế, báo cáo kịp thời về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh. 

- Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch như điều tra 

dịch tễ, lập danh sách các trường hợp có liên quan, phun khử trùng nơi ở, nơi 

làm việc ngay sau khi đã xác minh có trường hợp F1 trên địa bàn, lập danh sách 

những người có tiếp xúc với F1 (F2) để quản lý, hướng dẫn theo dõi sức khỏe. 

- Chủ động đề xuất Ban Chỉ đạo cấp huyện/thành phố thực hiện cách ly 

các trường hợp trên theo đúng quy định. Tổ chức giám sát, theo dõi sức khỏe 

hàng ngày, báo cáo kịp thời khi có những diễn biến bất thường. 

- Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về 

diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn hàng ngày theo đúng quy định. 

3. Các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa Cuộc Sống 

 - Thực hiện triệt để nội dung Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 

27/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia và các quy định về các biện pháp phòng, 

và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.  

 - Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dicgh Covid-19 huyện, 

thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về diễn biến tình hình dịch bệnh tại 

đơn vị hàng ngày theo đúng quy định.  

 Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 
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