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Phú Yên, ngày29 tháng 01 năm 2021

HỎA TỐC
Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế.
Thực hiện nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện
số 95/CĐ-BCĐQG ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch
COVID-19 về việc tổ chức, điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành
phố; Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường
quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, không để lây lan dịch bệnh
trong cộng đồng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước để chủ
động triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo các văn bản chỉ đạo
của Sở Y tế và của địa phương. Luôn đề cao cảnh giác, tổ chức tập huấn chuyên môn,
hoàn thiện các quy trình, rà soát các phương tiện phòng chống dịch để chuẩn bị sẵn
sàng xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Phối hợp với các địa phương, cơ
quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc giám sát y tế theo quy định của Bộ Y tế.
2. Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương, duy trì và siết chặt
công tác sàng lọc, phân luồng theo hướng dẫn tại Công văn 1385/BCĐQG ngày
19/3/2020; đánh giá lại theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn ban hành tại Quyết định
số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 và Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống
dịch COVID-19 ban hành tại Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020; cập
nhật kết quả trên phần mềm trực tuyến, khắc phục ngay các vấn đề tồn tại và tiếp tục
rà soát, củng cố thực hiện thật nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm
soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày
14/12/2020. Nghiêm túc triển khai “Thông điệp 5K”; giao thủ trưởng đơn vị thực
hiện xử phạt người không đeo khẩu trang.
3. Rà soát lại máy thở và các trang thiết bị khác, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật
chất, thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, phương tiện đảm bảo cho công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân, tiếp tục duy trì các biện pháp
phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 đối với nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người
bệnh và khách thăm như: Vệ sinh tay thường xuyên; đeo khẩu trang y tế; hạn chế
khách đến thăm; giữ khoảng cách hợp lý tại khoa khám bệnh, khu vực có đông người
bệnh, khoa điều trị người bệnh hô hấp, sốt; tổ chức tốt việc phân luồng bệnh nhân
ngay từ khoa Khám bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm COVID-19 đối với các
trường hợp nghi ngờ. Tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm, viêm phổi
nặng nghi do vi rút, kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch.

4. Tiếp tục tăng cường chỉ định xét nghiệm sàng lọc và khẳng định, phát hiện
sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 đối với người bệnh đến khám và người bệnh
nội trú có biểu hiện nghi ngờ; đặc biệt lưu ý người cao tuổi, người mắc các bệnh lý
mạn tính kể cả trường hợp người bệnh có tiền sử dịch tễ không rõ ràng để phát hiện
và cách ly kịp thời theo quy định.
Thường xuyên theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên y tế khi có các
triệu chứng cúm, viêm đường hô hấp cấp tính. Định kỳ (07 đến 14 ngày) lấy mẫu xét
nghiệm sàng lọc cho nhân viên y tế có tiếp xúc, điều trị cho người bệnh nhiễm trùng
đường hô hấp, viêm phổi nặng, cũng như xét nghiệm cho người bệnh các khoa Hồi
sức cấp cứu, Thận nhân tạo, Tim mạch và Lão khoa, Ung thư…
5. Sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh COVID-19
có thể xảy ra tại đơn vị. Duy trì hoạt động của các tổ/đội phản ứng nhanh, thường
trực 24/24h, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, truy vết, cách ly, dập dịch hiệu quả,
không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.
6. Thực hiện việc kê đơn, cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời
gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối đa 03 tháng). Tiếp tục duy trì một số hoạt
động trực tuyến như: đặt lịch khám bệnh qua điện thoại, khám bệnh từ xa,... để giảm
tập trung đông người và giảm thời gian chờ của người bệnh khi đến khám bệnh tại
đơn vị.
7. Kể từ 0 giờ ngày 29/01/2021:
a) Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: đối với tất cả các trường hợp đến/
ở/trở về địa phương chưa qua 14 ngày từ khu vực có dịch đang bị cách ly/phong tỏa
như thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương), Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn,
huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) và các khu vực khác theo Thông báo của Bộ Y tế;
các trường hợp trong vòng 14 ngày có tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc
COVID-19 (F1).
b) Cách ly tại nhà/nơi lưu trú: Đối với người đến/ở/trở về địa phương chưa
qua 14 ngày từ vùng khác của tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh và các địa điểm có
nguy cơ lây nhiễm cao theo các Thông báo của Bộ Y tế và của Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường hợp tiếp xúc với
người tiếp xúc gần (F2); các bệnh nhân xuất viện sau khi điều trị Covid-19 tại cơ sở y
tế;
c) Tự theo dõi sức khỏe: đối với trường hợp có đi qua các địa phương có dịch
(nhưng không thuộc các đối tượng nêu trên) chưa qua 14 ngày, các trường hợp hoàn
thành thời gian cách ly y tế tập trung trở về địa phương. Các trường hợp này phải
thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế nơi cư trú/lưu trú; tự theo dõi sức khỏe, áp dụng
các biện pháp phòng chống dịch và liên hệ với cơ sở y tế khi có các dấu hiệu như:
sốt, ho, khó thở….
8. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: Tham mưu cho UBND các
huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các
trường hợp đến, lưu trú tại các vùng có dịch từ ngày 14/01/2021 đến nay đã trở về địa
phương trên mọi phương tiện. Tổ chức thực hiện giám sát y tế theo quy định.
9. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Phối hợp với các cơ quan truyền
thông, Báo Phú Yên để tuyên truyền về nguy cơ và biện pháp phòng, chống dịch
bệnh trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công
tác phòng chống dịch trên địa bàn, báo cáo lãnh đạo Sở và chủ động đề xuất các biện
pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến mới của dịch.

10. Giao Phòng Nghiệp vụ Y: phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng thuộc
Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt việc chấp
hành quy định việc đeo khẩu trang bắt buộc tại cơ sở khám, chữa bệnh; việc tự đánh
giá mức độ an toàn theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 và Quyết định
4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế.
Nhận được công văn, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực
hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản
ánh về Sở Y tế để được hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- LĐ SYT (để chỉ đạo);
- UBND các huyện/TX/TP (ph/hợp);
- Các phòng thuộc Sở (th/hiện);
- Website ngành;
- Lưu: VT, NVY (Bích).
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