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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
HỎA TỐC

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Y tế Vietsovpetro;
- Các phòng khám đa khoa tư nhân.

Thực hiện thông báo kết luận số 159-TB/TU ngày 05/02/2021 của Tỉnh ủy tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu tại Hội nghị trực tuyến về công tác triển khai các giải pháp phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện công văn số 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế yề việc tăng
cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm tránh lây
lan dịch; Sở Y tế đề nghị các đơn vị, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư
nhân quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ
quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai các
hoạt động phòng chống dịch COVID-19, cần ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường
các biện pháp phòng chống dịch, cụ thể như sau:
- Tiếp tục thực hiện văn bản số 4210/SYT-NV ngày 26/11/2020 về việc tăng
cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị
24/CT-BYT ngày 24/11/2020 của Bộ Y tế;
- Tiếp tục thực hiện văn bản số 4304/SYT-NV ngày 03/12/2020 của Sở Y tế về
việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh.
- Tiếp tục thực hiện văn bản số 4605/SYT-NV ngày 18/12/2020 của Sở Y tế về
việc triển khai thực hiện Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2
trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế;
- Duy trì thường trực 24/24h và 7 ngày/tuần đối với các đội phòng chống dịch
cơ động và tại các cơ sở y tế bảo đảm xử lý nhanh, kịp thời các tình huống dịch bệnh
xảy ra; giám sát dịch chặt chẽ tại cộng đồng, luôn duy trì tình trạng sẵn sàng phản
ứng nhanh với các thông tin để phát hiện sớm, nhanh chóng “truy vết”, điều tra, xác
minh, khoanh vùng dập dịch kịp thời, không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng.
- Tổ chức kiểm tra, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề
ra, đặc biệt việc đeo khẩu trang nơi công cộng, khử khuẩn tại các nơi có nguy cơ cao
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xảy ra lây nhiễm; thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống
dịch, trong đó có việc đeo khẩu trang nơi công cộng để làm gương.
- Quan tâm hỗ trợ về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng
phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
1. Các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm Y tế
Vietsovpetro; các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân:
- Tiếp tục khẩn trương, duy trì và siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng theo
các hướng dẫn của Bộ Y tế; 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.
- Triển khai quyết liệt các biện pháp để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch
là nhân viên y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng
hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế. Rà soát lại máy thở và các
trang thiết bị khác, cơ số thuốc, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch. Phối hợp
với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, có khả năng xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng
kỹ thuật Realtime RT-PCR, để khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y
tế (xem xét áp dụng phương pháp gộp mẫu).
- 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).
- Chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh theo hướng dẫn
tại Công văn số 5268//BYT-KCB ngày 01/10/2020 để phát hiện sớm và ngăn ngừa,
cách ly triệt để, tuyệt đối không để dịch COVID-19 lây lan trong các bệnh viện; lấy
mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người bệnh nội trú trong bệnh viện, ưu tiên các đối tượng
có nguy cơ cao (áp dụng phương pháp gộp mẫu phù hợp với đánh giá nguy cơ).
- Rà soát, đánh giá lại toàn bộ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo các văn bản, chỉ thị, chỉ đạo, Bộ tiêu chí bệnh
viện an toàn của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Cục
Quản lý Khám, chữa bệnh đã ban hành.
- Nhập số liệu đầy đủ trên phần mềm trực tuyến, khẩn trương khắc phục ngay
các nguy cơ chưa an toàn trước ngày 10/02/2021.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành
phố, các đơn vị liên quan, địa phương: tiếp tục cập nhật các điểm thông báo của Bộ
Y tế, thông tin rộng rãi để người dân biết khai báo; tiếp tục điều tra, truy vết, cập nhật
tình hình và thực hiện các biện pháp giám sát và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
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- Phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Bộ đội biên phòng tổ chức giám
sát chặt chẽ tại các khu vực biên giới đường biển và rà soát các trường hợp đi về từ
nước ngoài để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép,
đề nghị xử lý nghiêm và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương tổ chức giám sát chặt
chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly tập
trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; không để những người không có trách nhiệm vào
các khu cách ly và yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng các quy định, thường
xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với những người xung quanh để
tránh lây lan.
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung,
cách ly tại nhà, nơi lưu trú; đánh giá và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra
các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng.
- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế và các đơn vị, địa phương
tiến hành rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, có phương án mua sắm bổ sung vật tư
y tế, sinh phẩm xét nghiệm để chủ động ứng phó trong trường hợp nhu cầu tăng cao;
đồng thời, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xét nghiệm, cố gắng rút ngắn thời
gian công bố kết quả; thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp ho sốt, khó thở
khi khám bệnh tại các bệnh viện, các ca nghi ngờ và các trường hợp cần thiết khác để
bảo đảm phát hiện sớm ca bệnh
3. Trung tâm Y tế huyện Long Điền:
- Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Bà Rịa và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh
tiếp tục triển khai điều trị ca bệnh COVID-19 theo Kế hoạch 139/KH-BCD ngày
20/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh triển khai Bệnh viện điều
trị COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Trung tâm y tế huyện Long Điền).
- Tiếp tục cập nhật, tập huấn lại và triển khai công tác điều trị theo “Hướng dẫn
chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)” cập
nhật mới nhất ban hành tại Quyết định 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ trưởng
Bộ Y tế.
4. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:
- Tiếp tục triển khai, chỉ đạo toàn bộ các trạm y tế trên địa bàn triển khai áp
dụng ngay “Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các
bệnh viêm đường hô hấp cấp” đã ban hành theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày
1/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Tiếp tục rà soát, điều tra dịch tễ những trường hợp trở về từ vùng dịch và khu
vực cận vùng dịch, cung cấp thông tin cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để
hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
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5. Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế:
- Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh và các chỉ đạo của các cấp để tham mưu
các biện pháp phòng chống, ứng phó dịch COVID-19 kịp thời trong tình hình dịch
diễn biến phức tạp.
- Chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó với mọi tình huống của dịch, nhất là
trong tình huống dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
6. Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc, địa phương tiến hành rà soát cơ
sở vật chất, trang thiết bị, có phương án mua sắm bổ sung vật tư y tế, sinh phẩm xét
nghiệm để chủ động ứng phó trong các tình huống dịch có thể xảy ra.
7. Văn phòng Sở, Sở Y tế:
- Thống kê đội ngũ nhân viên y tế để có phương án huy động tham gia điều trị,
phòng chống dịch trong trường hợp số lượng ca nhiễm tăng cao.
8. Thanh tra Sở, Sở Y tế:

- Tổ chức kiểm tra, quyết liệt xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm
phòng, chống dịch, đặc biệt việc đeo khẩu trang nơi công cộng tại các nơi có
nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm (tập trung tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh).
9. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố:
Khẩn trương triển khai nội dung văn bản này đến các bệnh viện, phòng khám
công lập, tư nhân trên địa bàn quản lý, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai
áp dụng ngay “Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các
bệnh viêm đường hô hấp cấp” đã ban hành theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày
1/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các quy
định phòng, chống dịch COVID-19 theo các chỉ đạo của Bộ Y tế. Báo cáo kết quả
thực hiện về phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế trước ngày 10/02/2020./.
(Đính kèm các văn bản liên quan)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 ngành Y tế;
- Các PGĐ SYT (để biết);
- KHTC; VPS;
- Báo BR-VT; BRT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.
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