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Lạng Sơn, ngày      tháng 03 năm 2020 

 

 

                                 Kính gửi:  

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện thành phố.  
 

Thực hiện Công văn số 1394/BYT-KCB ngày 19/03/2020 Bộ Y tế về việc 

tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên y tế 

(NVYT). 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:  

1. Thực hiện nghiêm việc Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 trong cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh ban hành tại Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 và các hướng 

dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành. 

2. Bố trí đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho tất cả 

nhân viên y tế, đặc biệt là khi thực hiện khám sàng lọc, các kỹ thuật cận lâm 

sàng, chăm sóc và điều trị trực tiếp người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 

(Nếu có). 

3. Thực hiện tiếp nhận, phân luồng, sàng lọc, cách ly người bệnh theo 

đúng quy định. Hướng dẫn người bệnh khi đến khám bệnh phải đeo khẩu trang 

ngay từ khu vực tiếp nhận. Khu vực khám sàng lọc không bố trí nơi đông người, 

bảo đảm khoảng cách tối thiểu cho người chờ khám ít nhất 2m. 

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng và 

kiểm soát lây nhiễm COVID-19 của nhân viên y tế, người bệnh và các đối tượng 

liên quan. 

Nhận được văn bản đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu:VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

                         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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