UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1838/SYT-NVYD

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 7 năm 2020

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Các bệnh viện tuyến tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 4005/BYT-DP ngày 28/7/2020 của Bộ Y tế về
việc tăng cường giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi mắc COVID-19;
Công văn số 880/UBND-THNC ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng
Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.Trước diễn
biễn phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam, đặc
biệt là các ca nhiễm mới COVID-19 tại cộng đồng ở Thành phố Đà Nẵng, Sở Y
tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai ngay một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 trong tình hình mới. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác
phòng chống dịch COVID-19.
2. Phối hợp tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa
bàn. Tuân thủ việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người
(đặc biệt ở các cơ sở y tế), thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát
khuẩn.
3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
- Chủ trì, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị rà soát, lập danh sách những người
từ Đà Nẵng về địa phương chưa qua 14 ngày (kể từ ngày 18/7/2020) thực hiện
khai báo y tế bắt buộc, tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà; hướng dẫn
khám, tư vấn, giám sát và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.
- Đẩy mạnh thực hiện giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh và tại cộng đồng; tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI),
viêm phổi nặng nghi do vi rút (SVP) tại địa phương. Kịp thời phát hiện, cách ly,
khoanh vùng và xử lý triệt để.
- Tổ chức giám sát và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp có
triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp có yếu tố dịch tễ, các trường hợp nhập cảnh
trái phép vào địa phương, các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cộng
đồng, tại các cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và khoanh
vùng dập dịch.
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- Rà soát vật tư trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm;tiếp
tục liên lạc với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ, chia sẻ sinh phẩm xét
nghiệm vi rút SARS-CoV-2 để thực hiện xét nghiệm kịp thời; chủ động phối
hợp với các các đơn vị, địa phương khác trong việc thực hiện xét nghiệm vi rút
SARS-CoV-2.
-Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại
các đơn vị y tế trên địa bàn.
4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh
-Tiếp tục rà soát năng lực xét nghiệm, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các
nguồn lực xét nghiệm tại chỗ để kịp thời xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo
hướng dẫn tại Kế hoạch số 56/KH-SYT ngày 25/5/2020 của Sở Y tế về xét
nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn; Đầu tư nâng cấp phòng xét nghiệm và các phương tiện, thiết
bị, bổ sung sinh phẩm để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bảo đảm hiệu quả,
phù hợp.
- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục liên hệ Viện Vệ
sinh dịch tễ Trung ương và các đơn vị, địa phương khác trong việc hỗ trợ, chia
sẻ sinh phẩm xét nghiệm và thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trong
trường hợp cần thiết.
5. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm
túc quy trình sàng lọc, phân luồng điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống
lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh theo quy định. Rà soát, hoàn thiện các
tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19 theo Quyết định 3088/QĐBYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế (gửi kèm văn bản này), đảm bảo hoạt động
khám chữa bệnh an toàn và sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra. Củng cố
các đội phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ các huyện, thành phố khi cần thiết.
Đối với các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân tăng cường sàng
lọc người bệnh có dấu hiệu cảm cúm, các triệu chứng ho, sốt, bố trí khám ở khu
vực riêng và chuyển các ca bệnh nghi ngờ đến các cơ sở y tế công lập điều trị.
6. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố
- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn; Phòng khám đa khoa khu
vực rà soát lập danh sách những người từ Thành phố Đà Nẵng trở về địa phương
chưa qua 14 ngày (kể từ ngày 18/7/2020)phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc;
cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Thông báo
số điện thoại đường dây nóng để nhân dân biết và chủ đông liên hệ; cử cán bộ y
tế giám sát chặt chẽvà theo dõi sức khỏe các trường hợp cách ly y tế tại nhà theo
quy định.
- Rà soát, cập nhật danh sách các công dân trên địa bàn có di chuyển qua
các địa điểm trùng với thời gian các bệnh nhân dương tính với COVID-19 đã có
mặt theo các Thông báo của Bộ Y tế để thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch theo quy định.
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- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, phát hiện sớm các
trường hợp nhập cảnh trái phép; quản lý chặt chẽ, thực hiện cách ly, theo dõi sức
khỏecác chuyên gia, lao động nước ngoài, công dân nhập cảnh về địa phương
theo quy định.
- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
trong các sự kiện chính trị, trước mắt là đảm bảo y tế trong thời gian diễn ra kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c)
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh;
- Các phòng CM Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVYD(NTMD).
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