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Kính gửi: 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các cơ sở y tế ngoài công lập; 

- Bệnh viện Trường ĐH Tây Nguyên; 

- Bệnh viện Công an tỉnh; 

 

 Thực hiện Công văn số 726/BYT-DP ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về 

việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và 

Quảng Ninh; Công văn số 95/VTN-DT ngày 30/01/2021 của Viện vệ sinh dịch 

tễ Tây Nguyên về việc triển khai giám sát, lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2. 

 Để chủ động kiểm soát tốt ổ dịch, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm 

bệnh, không để lây lan rộng trong cộng đồng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển 

khai thực hiện các nội dung sau: 

 1. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông điệp 

“Người dân đã từng đi đến, về từ Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong 

thời gian từ ngày 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ 

ngày 05/01/2021 đến nay chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế 

huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2”. 

2. Tiếp nhận thông tin của người dân và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc một 

cách triệt để, thuận tiện và đảm bảo an toàn phòng bệnh theo quy định. 

3. Khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch khi phát hiện các 

trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh COVID-19 và báo cáo kịp thời về Sở Y tế 

theo quy định. 

4. 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, để khẩn trương 

lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế. 

5. 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. 



 6. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm hóa 

chất, để kịp thời triển khai thực hiện xét nghiệm, nhằm đảm bảo đáp ứng tốt 

công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- UBND huyện/thị xã/thành phố (p/h chỉ đạo); 

- Lưu: VT, KHNVY (V). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nay Phi La 
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