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01/09/2020 của UBND tỉnh 

 

An Giang, ngày  09 tháng 09 năm 2020 

   Kính gửi:  

        - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

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

        - 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; 

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

        - Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

  

 Thực hiện Công văn số 921/UBND-KGVX ngày 01/09/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/08/2020 

của Văn phòng Chính phủ.   

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

 1. Giám đốc các Bệnh viện; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: 

 - Quán triệt đến tất cả nhân viên y tế thuộc thẩm quyền quản lý tiếp tục áp 

dụng các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Nhân 

viên y tế có hành nghề ngoài giờ phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống 

dịch; yêu cầu người bệnh giữ khoảng cách và đeo khẩu trang đúng quy định.  

 - Tiếp tục yêu cầu toàn thể nhân viên có sử dụng điện thoại thông minh cài 

đặt ứng dụng Bluezone; hướng dẫn người thân, người đến khám bệnh, liên hệ 

công tác (có sử dụng điện thoại thông minh) cài đặt ứng dụng Bluezone, bật kết 

nối Bluetooth. Báo cáo tình hình cài đặt ứng dụng Bluezone của nhân viên tại đơn 

vị gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 15/09/2020. 

 2. Đề nghị Phòng Y tế tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch đối 

với cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quản lý. 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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