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SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 94 /SYT-NVY

Lạng Sơn, ngày 22tháng 01 năm 2020

V/v tăng cường phòng, chống
bệnh dịch viêm phổi cấp do
Corona virut mới.

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Lạng Sơn;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Trung tâm y tế các huyện, thành phố.
Theo số liệu của Cục Y tế dự phòng, tính đến ngày 13/01/2020 tại thành
phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc-Trung Quốc đã ghi nhận 59 trường hợp mắc, 05 trường
hợp nặng, 02 trường họp tử vong, 04 trường hợp ghi nhận bổ sung, 12 trường họp
đã hồi phục hoàn toàn, các bệnh nhân khác trong tình trạng ổn định và chưa ghi
nhận trường hợp nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng
về việc lây truyền từ người sang người. Ngày 09/01/2020, Trung Quốc đã xác định
được chủng vi rút mới thuộc họ Coronavirus, đã có 41 trường họp xét nghiệm
dương tính với nCoV (bao gồm cả trường hợp tử vong). Tại một số quốc gia khác
trong khu vực châu Á đã ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do
nCoV xâm nhập bao gồm Thái Lan 2 trường hợp (cả 2 trường hợp này đều là
người cư trú tại thành phố Vũ Hán và đến Thái Lan du lịch), Nhật Bản 1 trường
hợp (đây là người Nhật trở về từ thành phố Vũ Hán và có tiếp xúc với bệnh nhân
mắc bệnh viêm phổi cấp tại thành phố Vũ Hán).
Việt Nam là một trong những nước có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh dịch do
có giao lưu thương mại, du lịch rất lớn với Trung Quốc. Ngày 14/01/2020, hệ
thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã phát hiện 02 trường hợp (quốc
tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam) có biểu
hiện sốt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Hiện nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính
với chủng mới virus corona (nCoV) và đã được xuất viện để trở về nước.
Thực hiện Công văn số 62/KCB-NV ngày 17/01/2020 của Cục Quản lý
Khám chữa bệnh, Bộ Y tế về việc phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng, chống
bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới.
Để chủ động phát hiện sớm, cách ly, điều trị và ngăn chặn bệnh dịch xâm
nhập lây truyền vào Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng, Sở Y tế đề
nghị các đơn vị triển khai các nội dung sau:
1. Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế:
- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh tại tất cả
các cửa khẩu. Sử dụng máy theo dõi thân nhiệt từ xa tại các cửa khẩu, nếu phát
hiện trường hợp có biểu hiện sốt, viêm đường hô hấp cấp không rõ nguyên nhân,

cần tổ chức cách ly tạm thời, thông báo khẩn cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh lấy mẫu xét nghiệm đế chẩn đoán kịp thời.
- Chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly tại các cửa khẩu, đảm bảo đủ cơ số
thuốc, vật tư thiết bị y tế và phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuấn đế
cách ly tạm thời khi phát hiện ca bệnh xâm nhập.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:
- Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn giám sát chặt chẽ các
trường hợp có biểu hiện hoặc nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp không rõ nguyên
nhân, đặc biệt những người có yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ
Trung Quốc trong vòng 14 ngày, để có các biện pháp khám xác định và quản lý
kịp thời;
- Thành lập và vận hành Đội đáp ứng nhanh đế sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện
tuyến dưới. Thiết lập “đường dây điện thoại nóng phòng, chống bệnh viêm phổi
cấp do Corona vi rút” tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiếp nhận ứng cứu.
- Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ
y tế Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona
mới (nCoV) ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của
Bộ trưởng Bộ Y tế; tập huấn việc thu dung, cách ly, điều trị các ca bệnh lây truyền
qua đường hô hấp.
- Tăng cường công tác truyền thông đối với cộng đồng về tình hình bệnh
dịch viêm phối cấp chưa rõ nguyên nhân hiện nay, các biện pháp phát hiện, phòng
lây nhiễm để người bệnh tự giác khai báo tiền sử đi lại tại nước liên quan đến dịch
bệnh.
3. Trung tâm y tế huyện Cao Lộc: củng cố khu vực cách ly (Phòng khám
Đa khoa khu vực Đồng Đăng), chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh
cách ly, cơ số thuốc hồi sức cấp cứu, dịch truyền. Rà soát lại các phương tiện máy
thở, Monitor theo dõi người bệnh, vật tư thiết bị y tế và phương tiện phòng hộ cá
nhân, hóa chất khử khuấn đế cấp cứu, điều trị khi có ca bệnh xâm nhập. Thực hiện
tốt theo quy định việc thu dung, cách ly, điều trị các ca bệnh lây truyền qua đường
hô hấp. Thực hiện đúng Hướng dẫn chân đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do
chủng vi rút Corona mới (nCoV) ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BYT
ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
4. Các cơ sở khám chữa bệnh:
- 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 phân luồng và 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 họp viêm phôi cấp chưa rõ nguyên nhân cần cách ly tạm thời,
thông báo khẩn cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lấy mẫu xét nghiệm đế chẩn
đoán kịp thời.
- Chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly, cơ số thuốc hồi
sức cấp cứu, dịch truyền. Rà soát lại các phương tiện máy thở, Monitor theo dõi
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người bệnh, vật tư thiết bị y tế và phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử
khuấn đế cấp cứu, điều trị khi có ca bệnh.
- Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn và giọt bắn 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...
- Thực hiện tốt theo quy định việc thu dung, cách ly, điều trị các ca bệnh lây
truyền qua đường hô hấp.Thực hiện đúng Hướng dẫn chân đoán và điều trị bệnh
viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) ban hành kèm theo Quyết định
số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Thành lập đội phản ứng nhanh nội viện, ngoại viện đế sẵn sàng hỗ trợ khi
có dịch bệnh xâm nhập. Thiết lập “đường dây điện thoại nóng phòng, chống bệnh
viêm phổi cấp do Corona vi rút” tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiếp nhận ứng cứu.
5. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác điều trị và công tác dự phòng, nghiêm túc
thực hiện chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số
54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế để thực hiện xử lý kịp
thời dịch bệnh.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như Kg (T/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Cục YTDP – BYT (b/c);
- Lãnh đạo Sở (B/c)
- Lưu VT, NVY(NTMD).

Ký bởi: Sở Y tế

Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
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Nguyễn Thế Toàn
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