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V/v tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-

19 trong tình hình mới 

An Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2020     

 

  Kính gửi:  

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

        - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

        - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

        - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

        - Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm; 

        - Trung tâm Giám định y khoa; 

        - Trung tâm Pháp y; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới. 

 Thực hiện Công văn số 432/UBND-KGVX ngày 27/04/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai 19/CT-TTg về các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới. 

 Sở Y tế đề nghị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch 

như chống giặc”; mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong 

việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh. 

 - Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát 

hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, 

hạn chế thấp nhất người tử vong; phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không được 

lơ là, chủ quan. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch 

bệnh bằng nhiều hình thức để người dân biết và thực hiện. 

 - Xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo 

đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông 

người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời 

hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân 

và doanh nghiệp. 



 2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức phân luồng ngay từ khâu tiếp 

đón bệnh nhân, không để tập trung đông người tại các khoa khám chữa bệnh, 

phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn đối với cán bộ y tế, 

người tham gia phòng, chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối 

tượng yếu thế.  

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 
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