UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ

Số: 4304 /SYT-NV
V/v tăng cường công tác
phòng chống dịch COVID-19
tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 12 năm 2020

Kính gửi:
KHẨN

- 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 Văn bản số 6649/BYT-KCB ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế về
việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh;
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm tránh
lây lan dịch, đồng thời thực hiện "mục tiêu kép" như chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ; 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 các nội dung 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 4266/SYT-NV ngày 01/12/2020 về việc tiếp
tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và quản lý
chặt chẽ người nhập cảnh theo Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
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 thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng,
chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định
số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế (Nội dung đã được triển khai tại
Văn bản số 2331/SYT-NV ngày 03/08/2020 của Sở Y tế; Văn bản số 4210/SYTNV ngày 26/11/2020 của Sở Y tế).

- Rà soát, đánh giá lại toàn bộ 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.
- Thực hiện nghiêm khâu sàng lọc, phân luồng, cách ly và cho xét nghiệm
toàn bộ các trường hợp nghi ngờ. Tuyệt đối không để lọt những người nguy cơ
xâm nhập vào bên trong bệnh viện. Rà soát các khoa có người bệnh có nguy cơ
cao như hồi sức tích cực, khoa điều trị người cao tuổi, chạy thận nhân tạo, tim
mạch, hô hấp... Kiểm soát chặt người vào - ra, không để hoặc hạn chế tối đa việc
người nhà người bệnh chăm sóc.
- Nhập số liệu đầy đủ trên phần mềm trực tuyến, khẩn trương khắc phục
ngay các nguy cơ chưa an toàn trước ngày 07/12/2020.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 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, 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.
3. Bệnh viện Bà Rịa, TTYT huyện Long Điền:
Trong trường hợp có điều trị ca bệnh COVID-19 dương tính: tập trung điều
trị người bệnh, không để diễn biến nặng, tử vong; thực hiện báo cáo ca bệnh hàng
ngày về kết quả xét nghiệm đặc hiệu, diễn biến lâm sàng, tiên lượng điều trị trên
phần mềm quản lý ca bệnh http://cdc.kcb.vn; Đơn vị nếu chưa có tài khoản, khẩn
trương gửi yêu cầu đăng ký tài khoản tại email: cdc.kcb@gmail.com.
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4. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:
Khẩn trương 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.
5. 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 triển
khai áp dụng ngay “Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp” đã ban hành theo Quyết định số 4999/QĐBYT 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 07/12/2020./.
(Đính kèm Văn bản số 6649/BYT-KCB ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế và các
văn bản liên quan)
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Thành viên BCĐ PCd COVID-19 tỉnh;
- 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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