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Kính gửi: 

- Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện; 

- Giám đốc Trung tâm y tế huyện; 

- Các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập. 
 

  
Ngày 27/7/2020 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban 

hành Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp 

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

Thực hiện Ý kiến Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

10312/UBND-VX  ngày 31/7/2020 về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp 

phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 huyện có ý kiến chỉ đạo đối với các cơ quan chuyên môn  

trên địa bàn huyện như sau: 

1. Bệnh viện đa khoa  

 - Khẩn trương rà soát, củng cố và thực hiện thật nghiêm các quy định về các 

biện pháp phòng, và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành. Lập danh sách và 

theo dõi tất cả nhân viên y tế, người bệnh liên quan đến các thông báo khẩn của Bộ 

Y tế và những người có yếu tố dịch tễ.  

 - Triển khai áp dụng đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo Quyết 

định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 về việc ban hành “Bộ Tiêu chí Bệnh viện 

an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”, 

báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Rà soát, phát 

hiện toàn bộ các nguy cơ thiếu an toàn phòng chống dịch của bệnh viện và khẩn 

trương khắc phục các vấn đề tồn tại ngay sau khi đánh giá. 

 2.  Trung tâm y tế  

  - Phối hợp Bệnh viện đa khoa huyện với Tăng cường các biện pháp sàng lọc, 

chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu 

hiện nghi ngờ, kể cả trường hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm ca 

bệnh, cách ly kịp thời. Tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh. 

 - Triển khai áp dụng đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch tại các trạm 

y tế theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 về việc ban hành “Bộ Tiêu 
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chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp”, báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. 

 Rà soát, phát hiện toàn bộ các nguy cơ thiếu an toàn phòng chống dịch của 

bệnh viện và khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại ngay sau khi đánh giá. 

 - Chỉ đạo trạm y tế xã, thị trấn có các phòng khám bệnh, chữa bệnh tư nhân 

trên địa bàn triển khai thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 về 

việc ban hành “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” 

 3. Phòng Y tế 

 Chỉ đạo Trung tâm y tế  phối hợp với UBND các xã thị trấn chỉ đạo các trạm 

y tế có các phòng khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn triển khai thực hiện 

Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020.  

  Trưởng phòng Y tế, Thủ trưởng các đơn vị y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân trên địa bàn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc đơn 

vị quản lý./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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