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Covid-19 

An Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2020 

                   

                   Kính gửi: 

                                   - Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh; 

                                   - Trưởng phòng Y tế các huyện, thị, thành phố; 

                                   - Giám đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc. 

Căn cứ Công văn số 3163/QLD-KD ngày 01/4/2020 của Cục Quản lý 

Dược về việc sản xuất, phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, 

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị 

như sau: 

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc (bao gồm các cơ sở sản xuất, bán 

buôn, bán lẻ): 

- Chủ đông lên phương án sản xuất, kinh doanh để giảm thiểu tối đa nguy 

cơ phải dừng hoặc gián đoạn hoạt động do có nhân viên phải thực hiện cách ly y 

tế, kịp thời bố trí cán bộ có trình độ tương đương thay thế trong trường hợp các 

cán bộ chủ chốt (người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách 

về bảo đảm chất lượng thuốc, thủ kho…) vắng mặt để đảm bảo hoạt động sản 

xuất, cung ứng thuốc. 

- Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về vận chuyển thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc quy định tại các hướng dẫn Thực hành tốt GPs và các quy định đảm bảo 

phòng chống lây nhiễm Covid-19 của địa phương. 

2.  Phòng y tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh phổ biến, hướng dẫn và 

giám sát việc thực hiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc trên địa bàn 

quản lý. 

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh phối hợp với chính quyền địa 

phương có biện pháp hổ trợ hoạt động phân phối thuốc của doanh nghiệp trong 

trường hợp bắt buộc hạn chế đi lại hoặc phải cách ly, để đảm bảo cung ứng 

thuốc đầy đủ, kịp thời.  

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC    

 - Như trên;                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 - Lưu: VT, NVD. 
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