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V/v quản lý, điều trị
và kiểm soát lây nhiễm bệnh
viêm phổi cấp do vi rút Corona
trong bệnh viện

Kính gửi:
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Các bệnh viện chuyên khoa;
- Trung tâm y tế các huyện,thành phố.

Thực hiện Công văn số 96/KCB- ĐD&KSNK ngày 24/01/2020 của Cục
Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế về việc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh
viêm phổi cấp do vi rút Corona mới (nCoV) trong bệnh viện; Công văn số
97/KCB- NV ngày 24/01/2020 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế về việc
nghiêm túc thực hiện chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viêm phổi cấp do virút
nCoV tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai ngay các công việc sau
đây:
1. Thực hiện tốt các quy định chuyên môn quản lý và điều trị nguồn
bệnh nCoV:
- Triển khai thu dung, cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn
cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.
- Thực hiện đúng 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 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực bệnh
viện, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng
phát lan rộng.
- Thực hiện tiếp nhận người bệnh theo phân tuyến điều trị, hạn chế thấp
nhất nguy cơ tử vong, theo nguyên tắc: Khi có người bệnh nghi ngờ được tiếp
nhận và theo dõi cách ly tại địa phương ( Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa
tuyến tỉnh và Khu cách ly của tỉnh tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Đồng Đăng,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ); Khi có diễn biến nặng hoặc được xác định dương
tính với chủng vi rút Corona mới sẽ chuyển người bệnh tới bệnh viện tuyến cuối
theo phân tuyến điều trị là Bệnh viện nhiệt đới trung ương.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Tại khoa Khám bệnh, khoa Cấp cứu
- Tổ chức sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát người bệnh nhiễm hoặc nghi
ngờ nhiễm nCoV ngay tại nơi đón tiếp.
- Bảo đảm đủ các phương tiện phục vụ phòng ngừa, đặc biệt trang phục
phòng hộ cá nhân, dung dịch vệ sinh tay và khẩu trang y tế.
- Bố trí khu vực chờ, khu vực khám riêng cho người bệnh nhiễm hoặc nghi
ngờ nhiễm nCoV (có biển báo và chỉ dẫn rõ ràng).
- Khi phát hiện có người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV đủ tiêu
chuẩn nhập viện, chuyển người bệnh vào nơi thu nhận người bệnh đúng quy định.
- Người bệnh cấp cứu đến thẳng khoa cấp cứu, thực hiện như các nội dung
trên.
- Tuân thủ phòng ngừa chuẩn (vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp; sử dụng phương
tiện phòng hộ cá nhân; phòng ngừa chấn thương do vật sắc nhọn; quản lý chất thải;
vệ sinh bề mặt...) và phòng ngừa dựa theo đường lây truyên (đường tiêp xúc,
đường giọt băn và đường không khí).
- Tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh mang khẩu
trang, vệ sinh hô hấp; khuyến khích tất cả người bệnh và người nhà mang khẩu
trang khi đến khoa Khám bệnh (qua loa đài, hướng dẫn trực tiếp bằng poster, tờ
rơi...).
- Tăng cường vệ sinh sàn, bề mặt buồng bệnh bằng hóa chất khử khuẩn. Bảo
đảm các phòng khám, phòng lưu người bệnh nhiễm nCoV được thông khí tốt.
2.2. Tại các khoa thu nhận, điều trị người nhiễm nCoV
- Có biển cảnh báo tại khu vực cách ly. Hạn chế tối đa người ra vào khu vực
cách ly.
- Tuân thủ phòng ngừa chuẩn. Áp dụng cách ly phòng ngừa theo cả 3 đường
lây, đặc biệt lưu ý phòng ngừa cách ly lây truyền theo đường tiếp xúc và giọt bắn.
Áp dụng phòng ngừa cách ly lây truyền qua đường không khí khi có các thủ thuật
có thể tạo ra hạt khí dung. Bảo đảm đủ các phương tiện phục vụ phòng ngừa, đặc
biệt dung dịch vệ sinh tay và khẩu trang y tế.
- Có thể bố trí kíp nhân viên y tế riêng để điều trị và chăm sóc người bệnh
nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV. Kíp nhân viên y tế này không tham gia điều trị,
chăm sóc các người bệnh khác nhằm phòng ngừa lây nhiễm.
- Bảo đảm thông khí buồng bệnh tối thiểu 3 lần/ngày.
- Áp dụng triệt để gói biện pháp phòng ngừa viêm phổi liên quan đến thở
máy, nếu người bệnh có đặt nội khí quản và gói giải pháp phòng ngừa nhiễm
khuấn huyết bệnh viện.
- Hạn chế di chuyển người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV ra khỏi
khu vực cách ly. Nếu cần vận chuyển, bố trí đường vận chuyển riêng, ít người lưu
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thông.
Người bệnh và người nhà mang khẩu trang y tế, đặc biệt khi vận chuyển
người bệnh ra ngoài khu vực cách ly.
- Dụng cụ sau khi sử dụng được thu gom, vận chuyển kín và xử lý tập trung
tại Trung tâm Khử khuẩn - Tiệt khuẩn.
- Đồ vải sau khi sử dụng được thu gom, vận chuyển kín và xử lý tập trung
tại nhà giặt.
- Tất cả chất thải rắn phát sinh trong khu vực cách ly được quản lý, xử lý như
chất thải y tế nguy hại.
- Tăng cường vệ sinh sàn, bề mặt buồng bệnh bằng hóa chất khử khuẩn theo
quy định.
2.3. Tại các khoa phòng khác
- Tuân thủ nội dung phòng ngừa chuẩn. Bảo đảm đủ các phương tiện phục
vụ phòng ngừa, đặc biệt dung dịch vệ sinh tay và khẩu trang y tế.
- Bảo đảm thông khí buồng bệnh.
- Phổ biến các poster, tờ rơi về các dấu hiệu nhận biết sớm bệnh. Hướng dẫn
người bệnh và người nhà người bệnh mang khẩu trang y tế khi có các dấu hiệu ho,
sốt...; thực hiện quy tắc che miệng khi ho, hắt hơi. Yêu cầu tất cả người bệnh và
người nhà người bệnh của khoa Hô hấp mang khẩu trang.
- Khi phát hiện có người bệnh có dấu hiệu nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm
nCoV, chuyển người bệnh đến khoa tiếp nhận theo quy định.
Nhận được văn bản,yêu cầu các đơn vị khẩm trương triển khai thực hiện./.
-

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
-Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế;
- Các PGĐ Sở;
- Các phòng trực thuộc;
- Lưu:VT,NVY( P ĐC).
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