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

SỞ Y TẾ 

Số:        /SYT-NVY 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

V/v tăng cường sàng lọc, phân 

luồng, cách ly ca bệnh Covid-19 

tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

       

Kính gửi:   

- Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc; 

- Các Phòng khám đa khoa tư nhân. 

             (gọi tắt là các đơn vị) 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các nhiều nước trong 

khu vực và trên toàn thế giới; đặc biệt tại Việt Nam hiện nay đã xuất hiện những 

nguồn lây và nhiều ca bệnh mới. Dự báo thời gian tới sẽ có các ca bệnh nghi ngờ sẽ 

đến khám tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

Thực hiện Công văn số 929/VP-KGVX ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Để bảo đảm việc sàng lọc, phân luồng, cách ly và quản lý ca bệnh theo đúng 

các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay một số nội dung cấp bách sau: 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện việc sàng lọc, phân luồng, cách ly và quản lý 

điều trị ca bệnh COVID-19 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế (Phụ lục gửi 

kèm theo). Đặc biệt lưu ý các nội dung sau:  

a) Tổ chức sàng lọc người bệnh ngay khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Có biển chỉ dẫn phân luồng ngay tại cổng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho 

các đối tượng có triệu chứng lâm sàng: sốt, ho, khó thở,…; yếu tố dịch tễ liên quan 

đến dịch COVID-19 (theo quy định tại Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/02/2020 

của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

- Phân công nhân viên y tế hướng dẫn sàng lọc toàn bộ người bệnh tới khám 

bệnh, chữa bệnh trước khi vào Khoa Khám bệnh (bằng bảng hỏi), tuyệt đối không để 

người bệnh có dấu hiệu lâm sàng; yếu tố dịch tễ vào chung phòng chờ khám bệnh 

với các người bệnh khác. 

b) Phân luồng người bệnh: Toàn bộ người bệnh có dấu hiệu lâm sàng; yếu tố 

dịch tễ sẽ được phân luồng tới phòng chờ khám bệnh, phòng khám bệnh riêng biệt. 

Đảm bảo các điều kiện cách ly. 

c) Quản lý ca bệnh nghi ngờ/ có thể/ xác định Covid-19:  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi và Trung tâm y tế các huyện, thành 

phố phải bố trí khu vực riêng để tiếp nhận, quản lý, điều trị ca bệnh nghi ngờ/ có thể/ 

xác định Covid-19. 
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- Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân ngay sau khi phát hiện có ca 

bệnh nghi ngờ cần ghi lại thông tin liên lạc của người bệnh và báo ngay cho Sở Y tế 

(qua số điện thoại đường dây nóng 0963201515) hoặc báo Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh (qua các số điện thoại sau: 0205.3. 812 678; 0989. 858. 589; 0913. 

562.006; 0912. 618. 095) để có biện pháp theo dõi, quản lý, cách ly người bệnh. 

2. Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công 

tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến người dân 

để chủ động tuân thủ sàng lọc, phân luồng khám bệnh khi đến cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; Cung cấp số điện thoại đường dây nóng, các hình thức thông tin liên lạc 

khác (trang web) để người bệnh đăng ký khám bệnh khi có triệu chứng lâm sàng; 

yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch Covid-19.  

3. Giao Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và 

các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc sàng lọc, phân loại và cách ly 

người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Xử lý nghiêm các đơn vị, cá 

nhân không thực hiện theo đúng các quy định trên, đình chỉ hoặc đình chỉ tạm thời, 

rút giấy phép hoạt động/ chứng chỉ hành nghề đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh và cá nhân vi phạm.  

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh(b/c); 

- Các PGĐ SYT ; 

- Chánh Ttra SYT; 

- Văn phòng UBND-HĐND các huyện, tp ; 

- Phòng QLHN; 

- Lưu VT, NVY(NTMD).                                                                                              

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thế Toàn    
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Phụ lục:  

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ 

 

- Công văn số 519/BYT-KCB ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh viêm đường hô hấp 

cấp tính do nCoV; 

- Công văn số 912/BYT-KCB ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường quản lý ca bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến cơ sở; 

- Công văn số 126/KCB-NV ngày 28/02/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh - Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 

của Thủ tướng Chính phủ; 

- Công văn số 159/KCB-NV ngày 15/02/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh - Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người 

nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 322 /QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi 

rút Corona mới (2019-nCoV). 

- Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc 

ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

vi rút Corona 2019 (Covid-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
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