
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SYT-NVY 

V/v củng cố công tác sàng lọc phát 

hiện sớm SARS-CoV-2, công tác quản 

lý điều trị và tăng cường tiêm vaccine 

phòng COVID-19 trước khả năng bùng 

phát đợt dịch mới 

  

An Giang, ngày      tháng 7 năm 2022 

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. 

 

Theo báo cáo tuần của WHO: số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới có 5 

tuần liên tiếp tăng kể từ đỉnh vào tháng 3/2022. Châu Âu, Tây Thái Bình Dương 

và Đông Nam Á là những vùng có số ca mắc mới và tỉ lệ tử vong do COVID-19 

cao nhất. Số ca mắc mới tại Việt Nam ngày 19/7/2022 là 1.085 ca, cao nhất trong 

46 ngày qua. Cùng ngày này, An Giang lần đầu tiên ghi nhận 5 ca mắc mới ngoài 

cộng đồng tại Long Xuyên sau nhiều ngày số ca mắc chỉ từ 1-2 ca/ tuần. 

Trước khả năng bùng phát đợt dịch COVID-19 do biến chủng BA.5 có khả 

năng lây lan cao trong thời gian tới; Thực hiện Công văn số 797/UBND-KGVX 

ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh; Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện những nội dung sau đây: 

1. Đảm bảo an toàn cho các cơ sở khám, chữa bệnh 

- Tổ chức lại việc sàng lọc, phân luồng người đến khám chữa bệnh, chỉ định 

xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19. 

- Đối với các Bệnh viện, Trung tâm Y tế: Tiếp tục triển khai đánh giá bệnh 

viện an toàn phòng chống COVID-19 và khắc phục những tồn tại sau đánh giá theo 

hướng dẫn Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn (phiên bản 2.0, phiên bản thí điểm) tại 

Công văn số 410/KCB-QLCL&CĐT ngày 18/04/2022 của Cục Quản lý Khám 

chữa bệnh (xin đính kèm). 

- Đối với các Trạm Y tế, Phòng khám công lập và tư nhân: Tiếp tục triển 

khai đánh giá và thực hiện Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 theo Quyết định 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế, kịp thời 

khắc phục những tồn tại, hạn chế sau đánh giá. 

2. Công tác quản lý, điều trị người mắc COVID-19  

- Duy trì việc quản lý, điều trị các trường hợp mắc COVID-19 tại nhà theo 

Kế hoạch số 3161/KH-SYT ngày 03/10/2021 và cập nhật hướng dẫn tại Công văn 

số 752/SYT-NVY ngày 15/3/2022 của Sở Y tế. Tăng cường sử dụng thuốc 
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Molnupiravir cho người mắc COVID-19 trên 18 tuổi khi đủ các điều kiện theo quy 

định Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát của Bộ Y tế tại An 

Giang. Thu dung người mắc mới COVID-19 điều trị tại nhà trên Phần mềm quản lý 

F0 tại nhà theo địa chỉ:  

      + Phân hệ dành cho nhà quản lý: https://ttangiang.dieutrif0.vn  

      + Phân hệ dành cho người bệnh: https://angiang.dieutrif0.vn  

- Đối với các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19: Rà soát, củng cố lại cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất xét nghiệm, trang phục phòng hộ, nhân sự, 

phác đồ điều trị,… sẵn sàng kích hoạt, mở cửa hoạt động trở lại trong vòng 24 giờ 

khi xảy ra tình huống dịch COVID-19 bùng phát tại địa phương. 

- Tiếp tục việc phân tầng, phân tuyến điều trị COVID-19 trong tỉnh theo 

Công văn số 1145/SYT-NVY ngày 21/4/2022 của Sở Y tế. 

3. Công tác phòng, chống dịch COVID-19  

- Nhanh chóng triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc 

lại để tăng cường miễn dịch cho người dân, nhất là nhóm đối tượng nguy cơ cao 

theo Công văn số 2135/SYT-NVY ngày 04/7/2022 của Sở Y tế, nhằm hạn chế đến 

mức thấp nhất tỉ lệ mắc bệnh nặng, tử vong do COVID-19 trước biến chủng BA.5 

và những biến chủng mới khác có thể xuất hiện thời gian tới. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly y tế, báo cáo dịch COVID-19 đối 

với các ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định và người tiếp xúc gần theo Công văn số 

1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế. 

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về hiệu quả và lợi ích của 

tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại; tiếp tục thực hiện thông điệp V2K 

(vaccine - khẩu trang, khử khuẩn); cảnh báo về các biến thể mới của Omicron; 

hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19. 

Đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- TT KSBT; 

- Lưu: VT, NVY. 
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Trần Quang Hiền 
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