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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   /SYT-NV Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2021 

V/v xây dựng các kịch bản, 

phương án phòng chống dịch 

COVID-19 trong các tình huống 

có thể xảy ra. 

 

 

 

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Y tế Vietsovpetro; 

- Các cơ sở Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Tiếp tục triển khai văn bản số 710/BCĐ-YT ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc xây dựng các kịch bản phòng chống 

dịch COVID-19 trong các tình huống có thể xảy ra. 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành trên toàn 

quốc, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Y tế Vietsovpetro và các cơ 

sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm Y tế Vietsovpetro; các bệnh 

viện, phòng khám đa khoa tư nhân 

- Chủ động rà soát, xây dựng chi tiết các kịch bản, phương án ứng phó với 

các tình huống dịch bệnh tại đơn vị. 

- Các cơ sở khám chữa bệnh cần lưu ý: 

+ Rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn được phát 

hiện, xây dựng kế hoạch khắc phục, giải pháp can thiệp nhằm tăng cường năng 

lực phòng, chống dịch của bệnh viện và cập nhật các tiêu chí an toàn COVID-19 

đối với các cơ sở khám, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

+ Thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng; đảm 

bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm 

chéo trong bệnh viện, đặc biệt tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng; đảm bảo công 

tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường... 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Chủ động cập nhật, xây dựng chi tiết các kịch bản, phương án ứng phó với 

các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong cộng đồng, tại cảng biển, cửa khẩu 

và trên biển.  
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- Phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị để hướng dẫn thực hiện xây 

dựng các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

3. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Triển khai và đề nghị các cơ sở y tế tư nhân chủ động xây dựng các kịch 

bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh tại cơ sở. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các phòng khám tư nhân trên địa 

bàn quản lý. 

Các kịch bản, phương án của các đơn vị đề nghị khẩn trương xây dựng chi 

tiết và gửi về phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế trước 10 giờ ngày 25/02/2021. Sở Y tế 

sẽ thành lập đoàn tổ chức đi kiểm tra việc tổ chức thực hiện các kịch bản, phương 

án (thời gian sẽ thông báo cụ thể sau). 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Y tế Vietsovpetro và 

các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm văn bản số 710/BCĐ-YT ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh ) 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh; 

- Thành viên BCD PCD COVID-19 ngành Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế; 

- KHTC; VPS; 

- Lưu VT-NV. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Phạm Minh An 
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