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V/v tăng cường triển khai các
biện pháp phòng chống dịch
bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập;
- Các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tại
Việt Nam, sau 99 ngày không ghi nhân ca nhiễm mới trong cộng đồng,điều trị
khỏi 365 người, kể cả những bệnh nhân nặng, không để xảy ra tử vong. Tuy
nhiên,trong thời gian gần đây, nhiều địa phương đã ghi nhận một số trường hợp
người nước ngoài xâm nhập trái phép vào Việt Nam, đi sâu vào nội địa qua nhiều
tỉnh, thành phố không được kiểm soát, cách ly, áp dụng các biện pháp phòng
chống dịch COVID-19. Đặc biệt, từ ngày 25/7 đã xuất hiện 02 ca bệnh lây nhiễm
COVID-19 trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng. Bộ Y tế xác định đây là
trường hợp có khả năng lây nhiễm rất cao, cần triển khai ngay các biện pháp cần
thiết phòng, chống dịch để ngăn ngừa có hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng.
Thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 Văn phòng Chính
phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc
họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số
3966/BYT-VPB1 ngày 25/7/2020 của Bộ Y tế về vệc tăng cường phát hiện sớm ca
bệnh COVID-19; Công văn sô 1780/CV-BCĐ ngày 26/7/2020 của Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục triển khai các biện
pháp phòng chống Covid-19. Để tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch
bệnh Covid-19 xâm nhập, đồng thời tạo điều kiện trong việc nhập cảnh của các
chuyên gia người nước ngoài vào Việt Nam nhằm các mục tiêu phát triển kinh tế,
Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế:
- Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra y tế, phân luồng thực hiện
biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh đảm bảo theo đúng quy định
về phòng chống dịch Covid-19 nhất là tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.
- Phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu kiểm soát chặt chẽ hoạt
động nhập cảnh trên toàn tuyến biên giới, tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhằm
phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài; tiếp tục tạo điều
kiện giải quyết các thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài của các doanh
nghiệp đăng ký cách ly tại Lạng Sơn sau khi nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Hữu
Nghị; phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Y tế các tỉnh trong nước (đón chuyên gia

tại cửa khẩu về cách ly tại địa phương) trong công tác tiếp nhận và tổ chức cách ly
nhóm chuyên gia, lao động kỹ thuật Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh qua cửa
khẩu đảm bảo đúng các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan thông tin tới các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn có các chuyên gia vào làm việc phải chịu trách nhiệm
đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi mời chuyên gia vào làm việc tại
địa phương. Đối với các chuyên gia về Việt Nam được nhập cảnh qua cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị từ ngày 06/8/2020 phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ
thuật Real time PCR trong thời gian từ 3 - 7 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt
Nam. Xét nghiệm phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê
duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới. Chuyên
gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia phải chi trả chi
phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.
2.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Tiếp tục chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để tham
mưu Sở Y tế chủ động các phương án phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu
quả, bảo đảm sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch xâm nhập và lây lan trên địa
bàn tỉnh.
- Tăng cường giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm với tất cả các trường hợp có
triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, giám sát
trên diện rộng để phát hiện nguồn lây; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử
lý triệt để các ổ dịch; Bảo đảm sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, trang thiết bị y tế
được cung ứng đầy đủ cho công tác phòng, chống dịch.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác
giám sát, kiểm tra sức khỏe sàng lọc, theo dõi sức khỏe cho các đối tượng tại các
khu cách ly y tế tập trung của tỉnh; hướng dẫn, giám sát việc thực hiện cách ly, lấy
mẫu xét nghiệm các trường hợp nhập cảnh vào tỉnh Lạng Sơn; triển khai các hoạt
động giám sát tại cộng đồng, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh, các
trường hợp nhập cảnh trái phép để cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm
theo quy định.
3. Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn
của Bộ Y tế về việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh
tới khám bệnh, chữa bệnh:
- Các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên tăng cường các biện pháp sàng lọc,
chỉ định xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đối với những người bệnh có triệu chứng
cảm, cúm, ho, sốt để phát hiện sớm ca bệnh COVID, tổ chức cách ly, khoanh vùng
kịp thời hạn chế thấp nhất lây nhiễm.
- Các phòng khám tư nhân tăng cường sàng lọc người bệnh có dấu hiệu cảm
cúm, triệu chứng ho, sốt bố trí khám ở khu vực riêng, phân luồng riêng và có sổ
theo dõi họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh để theo dõi, quản lý ca bệnh
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh
Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày
19/2/2020.
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4. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khi tư vấn bán thuốc
cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa
chỉ, số điện thoại của người bệnh, khuyến cáo cài đặt các ứng dụng khai báo y tế
và thông báo cho cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn để theo dõi, quản lý ca bệnh.
5. Giao Phòng Nghiệp vụ Y - Dược thông tin đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên
địa bàn số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24h để tiếp nhận thông tin của
các cơ sở bán lẻ thuốc về các trường hợp trên; vận hành hướng dẫn các ứng dụng
khai báo y tế để tiếp nhận các thông tin liên quan tới các ca nghi nhiễm để có các
biện pháp cách ly phù hợp.
Nhận được văn bản, đề nghị các đơn vị khẩn trương, phối hợp thực hiện./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như Kg;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc SYT (b/c);
- BCHQS tỉnh;
- BCHBĐBP tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NVYD(NTMD).
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