
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ 

 
Số:  138 /SYT-QLHN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 02 năm 2020 
V/v tăng cường công tác 
phòng, chống dịch viêm 

phổi cấp do chủng mới của 
virus corona (nCoV) 

 

 
     Kính gửi:  

          - Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố; 
 - Các phòng khám Đa khoa tư nhân. 

 

Theo cập nhật của Bộ Y tế đến nay Dịch viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của virus corona (nCoV) đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc 
và 27 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc. Tính đến 14h00 ngày 6-
2-2020 trên thế giới có 28.281 người mắc, 565 người tử vong (Lục địa Trung 
Quốc: 563 người; Phillippines: 01 người, Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người. 

Tại Việt Nam: 10 người mắc nCoV (đã điều trị khỏi 03 người), 57  trường 
hợp nghi ngờ nhiễm virus  nCoV tiếp tục được cách ly theo dõi chặt chẽ để 
không lây nhiễm ra cộng đồng; ngoài ra, có 349 trường hợp sức khỏe bình 
thường nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ 
bị nhiễm virus  nCoV 
 Để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường 
viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Sở Y tế đề nghị Văn 
phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố và các phòng khám Đa khoa tư 
nhân triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND-UBND các huyện thành phố: thông báo đến các cơ sở 
hành nghề y, dược tư nhân Kịch bản ứng phó khẩn cấp khi có ca bệnh viêm phổi 
cấp do vi rút Corona mới (nCoV) số 109/SYT-NVY ngày 31/01/2020 của Sở Y 
tế Lạng Sơn (Gửi kèm theo) 

2. Các phòng khám Đa khoa tư nhân 

-  Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền các thông điệp, khuyến 
cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường viêm hô hấp cấp do 
chủng mới của virus Corona đến nhân viên y tế và người đến khám tại cơ sở, ... 
Mục đích là cung cấp thông tin kịp thời giúp người dân hiểu biết đúng về tình hình 
dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, nguyên nhân, biểu hiện của bệnh…, không gây 
hoang mang lo lắng và gây xáo trộn sinh hoạt xã hội, chủ động thực hiện tốt các 
biện pháp phòng bệnh.  

- Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cho nhân viên y tế có tiếp xúc với 
người bệnh có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính trong quá trình khám 
bệnh, chữa bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay thường quy... 
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- Tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám 
bệnh: Người bệnh có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt...) 
phải được khám, tư vấn tại buồng khám riêng biệt, khai thác các yếu tố dịch tễ 
của người bệnh sống hoặc đến từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày, nếu thấy nghi 
ngờ trường hợp viêm phôi cấp chưa rõ nguyên nhân cần thực hiện các quy định 
quản lý nguồn lây tại chỗ theo quy định của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, hạn 
chế tiếp xúc, sát khuẩn tại chỗ… đồng thời báo cáo nhanh qua điện thoại với cơ 
sở y tế tại địa bàn phát hiện qua số điện thoại “ nóng ”  như sau: 

+ Tại Thành phố Lạng Sơn (Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 0963191515 ) 

           + Trung tâm Y tế huyện Tràng Định: 0962051515 

           + Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình: 0962581515 

           + Trung tâm Y tế huyện huyện Bắc Sơn: 0963161515 

           + Trung tâm Y tế huyện huyện Bình Gia: 0963081515 

           + Trung tâm Y tế huyện  huyện Hữu Lũng: 0963041515 

           + Trung tâm Y tế huyện huyện Chi Lăng: 0963071515 

           + Trung tâm Y tế huyện huyện Văn Quan: 0962361515 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Y tế 
(Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, ĐT: 0205 3815879) để phối hợp 
giải quyết. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 
- Giám đốc SYT (B/c); 
- Website SYT; 
- Lưu: VT, QLHN(HTKĐ). 

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Tùng 
 
 
 
 


