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Số:          /SYT-NVYD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2020 
V/v khẩn trương đẩy mạnh các biện 

pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm 

COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 

Thực hiện Công điện HỎA TỐC số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 

của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 về việc khẩn trương đẩy 

mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; Nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng 

đồng, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghiêm túc thực hiện 

ngay những việc sau: 

1. Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương rà soát, củng 

cố và thực hiện thật nghiêm các quy định về các biện pháp phòng, và kiểm soát 

lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành. Lập danh sách và theo dõi tất cả nhân viên y 

tế, người bệnh liên quan đến các thông báo khẩn của Bộ Y tế và những người có 

yếu tố dịch tễ gửi về Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn trước 12h ngày 31/7/2020 

2. Tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARS-

CoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, kể cả trường 

hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời. 

Tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh. 

3. Thực hiện đánh giá mức độ bệnh viện an toàn phòng chống dịch theo 

Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 về việc ban hành “Bộ Tiêu chí 

Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp” (Gửi kèm); khắc phục các vấn đề tồn tại ngay sau khi đánh giá; báo 

cáo đầy đủ kết quả đánh giá (theo 3 mức độ) và phương án khắc phục về Sở Y tế 

trước ngày 07/8/2020. 

4. Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn toàn phải chịu trách 

nhiệm nhiệm nếu không triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công phụ trách. 

Ngay khi nhận được văn bản này, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khẩn trương triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 



  Nơi nhận:  

    - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

    - Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

    - Trung tâm y tế các huyện và thành phố; 

    - Bệnh xá Quân dân y 24; 

    - Bệnh xá Công An tỉnh; 

    - Phòng khám Đa khoa Lạng Sơn; 

    - Phòng khám Đa khoa trung tâm Lạng Sơn; 

    - Phòng khám Đa khoa Phú Lộc; 

    - Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng; 

    - Phòng khám Đa khoa Hà Nội Medic (Hữu Lũng); 

    - Phòng khám Đa khoa Minh Tuyết; 

    - Phòng khám Đa khoa Trường Sinh; 

    - Phòng khám Đa khoa 128A Phai Vệ; 

    - Phòng khám Đa khoa quốc tế Ngọc Lan; 

    - Phòng khám Đa khoa 103; 

    - Phòng khám Đa khoa Chi Lăng; 

    - Phòng khám Đa khoa Việt Đức; 

    - Phòng khám Đa khoa Bình gia 103; 

    - Phòng khám Đa khoa Lộc Bình; 

    - Phòng khám Đa khoa Bắc Sơn. 
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