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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai các biện pháp
cấp bách chống dịch bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
Ngày 05/8/2020, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 04 trường hợp nhiễm COVID19, có địa chỉ tại Khu 7, thị trấn Đình lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Đây là
trường hợp có liên liên quan đẩn các điểm có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 tại Đà
Nẵng theo các Thông báp của của Bộ Y tế.
Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc thiết lập vùng cách ly y tế liên quan đến ca bệnh nghi nhiễm
Covid-19 trên địa bàn huyện Đình Lập, để chủ động, kịp thời triển khai các biện
pháp phòng chống dịch nhằm khống chế, không để dịch lây lây lan ra cộng đồng,
Giám đốc Sở Y tế yêu cầu:
1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
- Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, công an, các lực lượng liên
quan và các đơn vị y tế huyện Đình Lập triển khai các hoạt động giám sát y tế,
điều tra dịch tễ, lấy mẫu. Tiếp tục rà soát, quản lý các trường hợp tiếp xúc và các
trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (tiếp xúc vòng 2). Tổ chức lấy mấu xét
nghiệm toàn bộ người tiếp xúc vòng 1, các trường hợp tiếp xúc vòng 2, thực hiện
ngay biện pháp cách ly y tế phù hợp và theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện sớm
các trường hợp mắc bệnh không để lây lan rộng ra cộng đồng. Mở rộng rà soát các
trường hợp tiếp xúc vòng 3, lưu ý cán bộ của Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế thị
trấn Đình Lập và các điểm có liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19... để thực hiện
các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp.
- Thực hiện vận chuyển bệnh phẩm, cập nhật kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ
sinh dịch tễ Trung ương.
- Cử Đội đáp ứng nhanh hỗ trợ huyện Đình Lập khẩn trương, tăng tốc điều
tra, truy vết các trường hợp F1, F2; hỗ trợ, cung cấp các trang thiết bị, hóa chất
phòng chống dịch bệnh cho TTYT huyện Đình Lập.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng của tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
- Tổng hợp báo cáo nhanh các hoạt động đã triển khai về Sở Y tế trước 17
giờ hàng ngày.
2. Trung tâm y tế huyện Đình Lập
- Tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện, chỉ để lại 1 đơn
nguyên cấp cứu, sau đó chuyển bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Lộc Bình hoặc các

đơn vị khác. Yêu cầu đơn nguyên cấp cứu phải đảm bảo các quy trình phòng
chống dịch theo quy định.
- Chỉ tiếp nhận cách ly và điều trị đối với những trường hợp liên quan đến
các ca bệnh.
- Tiến hành sàng lọc toàn bộ cán bộ, nhân viên, người nhà và những người
tiếp xúc trực tiếp với các ca bệnh để tiến hành cách ly, xét nghiệm. Tổ chức cách
ly tập trung toàn bộ những người tiếp xúc gần với các ca bệnh (F1) tại Trung tâm
y tế huyện Đình Lập.
- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật huyện lấy mẫu xét nghiệm
toàn bộ cán bộ y tế và các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.
- Thực hiện phun khử khuẩn tẩy uế môi trường toàn bộ Trung tâm Y tế
huyện và các điểm liên quan trực tiếp đến các ca bệnh.
- Phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện bố trí khu vực cách ly cho cán bộ y tế và
đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác cách ly.
- Cử các tổ y tế thường trực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra y tế 24/24 giờ cho
người dân trong vùng được cách ly (theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày
04/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) và các chốt Kiểm dịch y tế trê địa bàn huyện
Đình Lập (theo Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập các chốt kiểm dịch y
tế phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn); thực hiện phun khử khuẩn tại
vùng cách ly và các chốt theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây
nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 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. Bố trí đầy đủ
phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho 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 COVID-19. Khi bệnh nhân cần thực hiện các kỹ thuật như: siêu âm,
chụp Xquang... nhân viên y tế trực tiếp thực hiện kỹ thuật và bệnh nhân phải được
trang bị trang phục phòng hộ; thực hiện phun khử trùng khu vực cận lâm sàng sau
khi thực hiện xong các kỹ thuật. Tăng cường kiểm tra, giám sát 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.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
của huyện về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và kế hoạch phân
luồng bệnh nhân trên địa bàn.
- Rà soát trang thiết bị, vật tư hóa chất, trang bị phòng hộ và đề xuất hỗ trợ,
cấp bổ sung. Báo cáo đề xuất gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế.
3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh
- Cử Đội đáp ứng nhanh hỗ trợ trong công tác chẩn đoán, điều trị cho bệnh
nhân tại TTYT huyện Đình Lập.
- Thường trực 24/24h trong việc hỗ trợ TTYT huyện Đình Lập hội chẩn trực
tuyến công tác điều trị cho bệnh nhân.
- Bố trí phương tiện vận chuyển những trường hợp có ho, sốt, khó thở tại
các khu cách ly về cách ly, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện.
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- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục liên hệ với Viện
Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ, chia sẻ sinh phẩm xét nghiệm vi rút SARSCoV-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.
- Rà soát trang thiết bị, vật tư hóa chất, trang bị phòng hộ và đề xuất hỗ trợ,
cấp bổ sung. Báo cáo đề xuất gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế.
- Cập nhật hàng ngày tình trạng sức khỏe của bệnh nhân về Sở Y tế và
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 17 giờ hàng ngày hoặc khi có diễn biến.
4. Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình
Sẵn sàng hỗ trợ việc tiếp nhận khám, chữa bệnh cho nhân dân huyện Đình
Lập, thực hiện nghiêm túc việc phân luồng theo các văn bản của Sở Y tế đã chỉ
đạo. Bố trí khu vực riêng để thu dung, điều trị đối với bệnh nhân đến từ huyện
Đình Lập. Thực hiện nghiêm Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 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.
6. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phân luồng theo các văn bản của Sở Y
tế đã chỉ đạo.
- Thực hiện nghiêm Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 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.
- Rà soát, hoàn thiện các tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống COVID19 theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế, đảm bảo hoạt
động khám chữa bệnh an toàn và sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra.
- Củng cố, kiện toàn các đội phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ các địa phương
khi cần thiết.
- Bố trí đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho 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 nghi nhiễm và người nhiễm COVID-19.
Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Đình Lập (P/h);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng thuộc SYT;
- Lưu: VT, NVYD.
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