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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường đánh giá bệnh viện,
phòng khám theo Bộ Tiêu chí an toàn
phòng, chống dịch COVID-19

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

Thực hiện Công văn số 124/BYT-KCB ngày 07/01/2021 của Bộ Y tế về
việc tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ Tiêu chí an toàn
phòng, chống dịch COVID-19;
Để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh; tích cực phòng chống và sẵn sàng ứng
phó với các diễn biến dịch bệnh, đặc biệt thời điểm cả nước chuẩn bị tổ chức sự kiện
lớn và đón Tết Nguyên đán, Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị tập trung ưu tiên cho
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:
1. Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố
- Tiếp tục thực hiện tốt Công văn 6649/BYT ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế
về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh, phát hiện ngay các yếu tố nguy cơ.
- Thường xuyên đánh giá Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống
dịch COVID-19 theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế.
Kịp thời khắc phục những hạn chế, vấn đề không an toàn theo hướng dẫn mới
nhất của Bộ Y tế tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 về việc
phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm triển khai đến 100% các Trạm Y tế,
Phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc tự đánh giá Bộ Tiêu chí Phòng khám an
toàn phòng, chống dịch theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của
Bộ Y tế và tổ chức đánh giá lại các Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực
trên địa bàn mình phụ trách.
- Cập nhật các kết quả đánh giá ít nhất 01 lần/tháng trên phần mềm của
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tại địa chỉ: http://covid19.chatluongbenhvien.vn/
và https://covid19.cosoyte.vn/
2. Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố
- Triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các phòng khám tư nhân trên địa bàn
mình phụ trách tự đánh giá Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch
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COVID-19 theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế;
đảm bảo trên 90% các phòng khám tự đánh giá và hoàn thành báo cáo trên phần
mềm trực tuyến địa chỉ: https://covid19.cosoyte.vn/ trước ngày 15/01/2021.
- Nhắc nhở các phòng khám tư nhân nhanh chóng khắc phục các tồn tại,
yếu kém sau đánh giá và cập nhật kết quả đánh giá 01 lần/tháng. Tổ chức đoàn
đánh giá lại các phòng khám có nguy cơ cao, báo cáo kết quả đánh giá trên hệ
thống của Cục Quản lý khám, chữa bệnh.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện việc đánh giá
để Bộ Y tế và Chính phủ theo dõi, quản lý, kiểm tra và lập bảng đồ cơ sở an toàn
toàn phòng, chống dịch COVID-19. Sở Y tế sẽ đi kiểm tra công tác phòng,
chống dịch COVID-19 và đánh giá hai Bộ Tiêu chí an toàn trong thời gian tới./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
* Đính kèm:
- Công văn 124/BYT-KCB.
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