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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
tại Hội nghị Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 19/02/2021 vào lúc 08 giờ 30, tại Phòng họp 3 của Sở Y tế tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu (Phòng họp 1, Lầu 3, Sở Y tế) đã diễn ra Hội nghị Giao ban trực
tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế chủ trì theo giấy
mời số 100/GM-BYT ngày 17/02/2021 của Bộ Y tế;
Chủ trì tại điểm cầu tỉnh: Bs. Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế - Phó
Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh;
Cùng tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Lãnh đạo Sở Y tế, các
Phòng ban liên quan thuộc Sở Y tế và các Sở, Ban ngành liên quan và Thành
viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngành Y tế theo Quyết định số
110/QĐ-SYT ngày 17/02/2020;
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đại diện Cục Y tế dự phòng báo
cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19; đại diện Cục Quản lý Khám,
chữa bệnh báo cáo về công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các
cơ sở khám,chữa bệnh; đại diện Cục Công nghệ thông tin Giới thiệu Ứng dụng
Tờ khai Y tế điện tử QR-Code và một số địa phương báo cáo về công tác phòng,
chống dịch trên địa bàn;
Trên tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, qua
trao đổi các ý kiến của các thành viên tham dự, Bs. Phạm Minh An - Giám đốc
Sở Y tế - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh kết luận
một số nội dung như sau:
1. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh:
- Về công tác xét nghiệm::
+ Chuẩn bị các phương án, nâng công suất xét nghiệm trong thời gian ngắn.
Tất cả các nhân viên y tế phải được tập huấn lấy mẫu, chia nhỏ để lấy mẫu, tại
gia đình, cộng đồng, tại khu cách ly…
+ Xây dựng phương án xét nghiệm, lấy mẫu, xét nghiệm diện rộng; Tổ
chức tập huấn nhân lực lấy mẫu, xét nghiệm và sẵn sàng trang thiết bị cho tình
huống dịch bùng phát.
- Cần chuẩn bị tất cả kịch bản khi bùng phát dịch; tham mưu Sở Y tế kế
hoạch kiểm tra toàn tỉnh công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý các cơ sở cách ly tập trung thực
hiện giám sát, theo dõi, xét nghiệm theo đúng các quy định của Bộ Y tế; kiên
quyết không để dịch lây lan trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài
cộng đồng.
- Phối hợp với các đơn vị y tế tuyến huyện, xã phối hợp chặt chẽ với chính
quyền địa phương, công an chính quy cơ sở thực hiện nghiêm việc theo dõi,
giám sát người thực hiện cách ly tại khu cách ly dân sự, cách ly tại nhà, người
hết thời gian cách ly tập trung theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện truyền thông,
khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh. Vận động người dân tố giác các trường
hợp nhập cảnh trái phép, người từ vùng dịch trở về tỉnh để được cách ly, quản lý
phòng chống dịch theo quy định; nâng cao nhận thức, tránh tâm lý lơ là, chủ
quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
- Nghiêm túc thực hiện việc thông tin, báo cáo các sự việc, trường hợp
bệnh nghi ngờ, các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh cho lãnh đạo để có chỉ
đạo kịp thời.
2. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú
Mỹ, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ; Bệnh viện Bà Rịa: là các đơn vị đang
quản lý điều hành các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.
- Tiếp tục nghiêm túc triển khai các nội dung theo văn bản số 3854/BCĐYT ngày 05/11/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường quản lý người cách ly trong
các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các người
cách ly tại các cơ sở cách ly, không để lây nhiễm trong thời gian thực hiện cách
ly và tại các cơ sở cách ly. Đặc biệt lưu ý:
+ Tuyệt đối không cho phép người không có nhiệm vụ vào khu vực cách
ly và tiếp xúc với người đang thực hiện cách ly;
+ Yêu cầu người đang cách ly tuyệt đối tuân thủ các quy định tại khu cách
ly, quy định về phòng chống dịch;
+ Quản lý các cở sở cách ly tuyệt đối không cho phép mang hàng hóa, đồ
vật, thức ăn, đồ uống,… ngoài quy định vào cơ sở cách ly.
+ Chỉ cho phép người cách ly được hoàn thành cách ly khi thực hiện cách
ly tập trung đủ 14 ngày và có 02 lần xét nghiệm kết quả âm tính với Vi-rút
SARS-CoV-2.
+ Sau khi kết thúc thời gian thực hiện cách ly tập trung, tiếp tục thực hiện
nghiêm việc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và yêu cầu
các trường hợp nhập cảnh hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, thường xuyên
áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân.
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- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly; 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. Các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế:
- 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;
- 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.
- Tiếp tục duy trì tổ chức 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...
- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tiếp tục mở rộng xét
nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ, bệnh nhân nằm điều trị tại các khoa điều
trị bệnh nhân nặng và nhân viên y tế; tăng cường tập huấn về công tác lấy mẫu
xét nghiệm, điều trị, sử dụng trang thiết bị máy thở, máy lọc máu và các thiết bị
khác phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống COVID-19
tại các khoa, phòng, bộ phận trong cơ sở khám chữa bệnh.
- Chuẩn bị sẵn sàng tất cả tình huống, kịch bản, không chủ quan, lơ là với
phòng chống dịch; vận dụng triệt để phương châm "4 tại chỗ" để khi dịch xảy ra
có phương án ứng phó ngay. Không được chủ quan, không được lơ là, không
được nghĩ dịch không xảy ra trên tỉnh mình.
4. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố:
- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại
các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý, có hình thức xử lý đối
với các cơ sở không thực hiện, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
- Tham mưu Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 địa phương kiểm tra, giám sát
hoạt động của các tổ, đội giám sát cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ
dân trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
- Tham mưu chính quyền địa phương thực hiện nghiêm việc theo dõi,
giám sát người thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly, cách ly tại nhà, người hết
thời gian cách ly tập trung theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.
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- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái
phép trên địa bàn; giao nhiệm vụ cho lực lượng công an chính quy ở cấp xã,
phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở,
đề nghị mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát
hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép, người đi từ vùng dịch về
tỉnh.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc
các nội dung tại Kết luận này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 ngành Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc SYT;
- Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố;
- Các PGĐ SYT;
- Các phòng CMNV SYT;
- Website;
- Lưu: VT, NV.
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