
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  900 /SYT-NVY 

V/v tiếp tục tăng cường phòng và kiểm 

soát lây nhiễm COVID - 19 trong cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

  

An Giang, ngày  09  tháng  4  năm 2020 

 

Kính gửi: 

                -  Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

    

Căn cứ Công điện số 1898/CĐ-BCĐQG ngày 06/4/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tiếp tục tăng cường phòng và 

kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, hạn 

chế lây nhiễm chéo từ cộng đồng vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và ngược lại, 

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

1. Giám đốc các đơn vị cần nâng cấp các biện pháp phòng, chống dịch: 

-  Tất cả những người đến khám có biểu hiện nghi ngờ hoặc tiền sử dịch tễ 

chưa rõ ràng đều cần được chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay hoặc cách ly, 

chuyển đúng tuyến;  

- Khẩn trương rà soát việc đón tiếp, sàng lọc, phân luồng, khám bệnh, 

cách ly, chuyển tuyến người nhiễm COVID-19 theo đúng chỉ đạo tại Công văn 

số 1385/CV-BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc “rút 

kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách ly người nghi nhiễm viêm đường hô 

hấp...”. Tập huấn và triển khai việc sàng lọc người nghi nhiễm cẩn thận. Bảo 

đảm tất cả người bệnh, người nhà người bệnh đều phải được mang khẩu trang và 

vệ sinh tay đúng qui định ngay từ nơi tiếp nhận; 

- Bảo đảm đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt chuẩn cho tất cả 

nhân viên y tế khi khám và điều trị cho người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-

19. Trường hợp người bệnh cấp cứu chưa khai thác được yếu tố nguy cơ thì kíp 

cấp cứu phải mang đầy đủ trang phục phòng hộ cá nhân như khi cấp cứu người 

nhiễm COVID-19. 

2. Dựa trên tình hình thực tế của đơn vị bố trí các phòng khám theo 

nguyên tắc ở khu vực bên ngoài các khối nhà chính, khối nhà nội trú; phòng 

ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm vào các khu bên trong.  

3. Các bệnh viện tuyến trên ưu tiên nhận người bệnh nặng, cấp cứu, 

chuyển tuyến; hạn chế tối đa nhận các trường hợp khám bệnh thông thường mà 

tuyến dưới thực hiện được. Tăng cường khám bệnh, tư vấn theo các hình thức 

trực tuyến, điện thoại, viễn thông...để giảm lưu lượng người đến khám bệnh. 

Giãn, hoãn việc mổ phiên các trường hợp trì hoãn được. 



 

4. Rà soát, bố trí, sắp xếp hợp lý nhân lực bảo đảm cho công tác khám, 

chữa bệnh trong giai đoạn chống dịch hiện nay và nếu có diễn biến tăng lên. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và 

chịu trách nhiệm nếu không triển khai các biện pháp phòng chống việc lây 

nhiễm COVID-19 tại đơn vị. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng 

mắc đề nghị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để tham mưu Ban Giám 

đốc giải quyết kịp thời./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc - Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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Từ Quốc Tuấn 
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