UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1929/SYT-NVY

An Giang, ngày 04 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường quyết liệt phòng và
kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt
cho các đối tượng có nguy cơ cao

Kính gửi:
- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh;
- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.

Thực hiện Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế;
Công văn số 808/UBND-KGVX ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm
COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có
nguy cơ cao và Công văn số 810/UBND-KGVX ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03
tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ; Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị
khẩn trương thực hiện các nội dung như sau:
1. Với các cơ sở y tế
- Thực hiện triệt để 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 đã ban hành.
- Khẩn trương rà soát, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp
phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở y tế theo các kịch bản phòng,
chống dịch ở mức cao nhất.
- Thực hiện giãn cách tại các khu vực tập trung đông người trong các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh. Hạn chế tối đa người nhà chăm sóc người bệnh, tạo
môi trường thoáng khí cho các buồng bệnh. Thực hiện chăm sóc người bệnh
toàn diện tại các đơn vị cấp cứu và hồi sức tích cực.
- Tổ chức rà soát, có biện pháp bảo đảm an toàn tối đa phòng, chống lây
nhiễm cho toàn bộ những người bệnh có nguy cơ cao, đặc biệt là người cao tuổi
và người có bệnh lý nền. Sàng lọc kỹ lưỡng toàn bộ người bệnh đang điều trị tại
các khoa lâm sàng, thực hiện cách ly tại khu vực riêng và chỉ định xét nghiệm
sớm SARS-CoV-2 theo quy định.
- Triển khai áp dụng đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo Quyết
định số 3088/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 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”. Khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại ngay sau khi đánh giá.
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- Thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian
dài hơn, tối đa không quá 03 tháng cho tất cả các đối tượng. Đề nghị cơ quan
Bảo hiểm xã hội tỉnh có hướng dẫn chi tiết cho các cơ sở y tế và điều chỉnh trên
phần mềm thanh toán bảo hiểm y tế.
- Triển khai việc khai báo y tế sức khỏe toàn dân NCOVI và cài đặt ứng
dụng Bluezone trên điện thoại di động cho cán bộ, viên chức, người lao động
trong toàn đơn vị.
2. Với các trường hợp là người cao tuổi, người có bệnh lý nền và các
trường hợp có nguy cơ cao khác
- Khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi,
người có các bệnh lý nền và các trường hợp có nguy cơ cao khác hạn chế tối đa
việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác; khi có vấn đề về sức
khỏe phải liên hệ ngay với y tế xã, phường, bác sỹ gia đình; trong trường hợp
thật sự cần thiết, khi cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh; luôn sử
dụng khẩu trang khi ra khỏi nhà và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc
dung dịch sát khuẩn..
- Thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, trước hết ưu
tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, bệnh
không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác.
(Giao Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho tất cả các trạm y tế
xã, phường, thị trấn thông báo đến cho người dân trên địa bàn biết nội dung này).
Sở Y tế yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp
cụ thể nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt cho người
cao tuổi, người có các bệnh mạn tính và các đối tượng có nguy cơ khác./.
Nơi nhận:
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- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông (thay báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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