UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3667/SYT-NVY

An Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tiếp tục thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch
COVID-19

Kính gửi:
- Bệnh viện công lập và tư nhân;
- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.
Hiện nay, cả nước chuẩn bị chào đón năm mới 2021 và Tết cổ truyền dân
tộc, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Campuchia, đặc
biệt là tỉnh Kandal tiếp giáp với tỉnh An Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Công văn số 1308/UBND-KGVX ngày 14/12/2020 về việc tiếp tục tăng cường
kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở trên các tuyến
biên giới.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn nói trên, Sở Y tế
đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. 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. Tuyệt đối không để xảy ra tình hình dịch bệnh bùng phát tại
bất kỳ cơ sở y tế nào trên địa bàn tỉnh.
2. Tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARSCoV-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.
3. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố tiếp tục rà soát, khắc phục các hạn
chế trong thực hiện các tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống COVID-19 theo
Quyết định số 3088/QĐ-BYT. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng khám đa
khoa khu vực (nếu có), Trạm Y tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện tiêu chí an
toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo
Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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