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Kính gửi:  

               - Bệnh viện tuyến tỉnh; 

               - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 01/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Sở Y tế 

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

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thủ trưởng đơn vị tăng cường chỉ đạo thực hiệm nghiêm việc đảm bảo 

phòng ngừa lây nhiễm COVID-19; thực hiện sàng lọc, phân loại, phân luồng, 

kiểm soát triệt để người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức chăm sóc, điều 

trị người bệnh toàn diện. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống 

COVID-19 tại các khoa, phòng, bộ phận trong bệnh viện. Tuyệt đối không được 

từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và 

điều trị. 

- Tổ chức trực cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, thu dung và điều trị bệnh 

nhân COVID-19; tổ chức an toàn tiêm chủng tại bệnh viện. Đảm bảo nhân lực, 

vật tư, thiết bị y tế, thuốc phục vụ điều trị người bệnh theo các tình huống diễn 

biến dịch; có phương án vận chuyển, chuyển tuyến khi cần thiết. 

- Các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tiếp tục cập nhật, 

thực hiện các phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đảm bảo đủ các điều 

kiện cần thiết để điều trị người bệnh COVID-19, nhất là về nhân lực, giường 

bệnh, máy thở, oxy y tế, thuốc điều trị…Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều 

phối, chuyển tuyến đảm bảo kịp thời, hiệu quả, nhất là các bệnh nhân có diễn 

biến nặng. Kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh để giải quyết kịp thời các khó 

khăn, vướng mắc. 

- Tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế về chăm sóc, điều trị người bệnh 

COVID-19, hồi sức cấp cứu, sử dụng máy thở; tập huấn về lấy mẫu xét nghiệm; 

thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm chéo. Chuẩn bị nhân lực sẵn sàng chi 

viện cho các địa phương khi cần. 
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2.  Trung tâm Kiểm sóat bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị, 

thành phố: 

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh 

tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách 

ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng; đồng thời 

triển khai tốt các hoạt động y tế trong khu vực cách ly. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xét nghiệm tầm soát trên diện rộng theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin khi được phân bổ, đảm 

bảo kịp thời, đúng tiến độ và an toàn tiêm chủng. 

- Thực hiện nghiêm công tác trực 24/24 để kịp thời bám sát diễn biến dịch 

bệnh; thực hiện đầy đủ, kịp thời báo dịch bệnh theo quy định hoặc báo cáo đột 

xuất khi có yêu cầu. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP. UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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