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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng08 năm 2020

/BCĐ-YT

V/v Triển khai các công điện
của Bộ Y tế phòng chống dịch
Covid-19.

Kính gửi: -

Công an tỉnh;
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh;
BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố;
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Thực hiện Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/07/2020 của Bộ Y tế về
việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19. Tiếp theo
Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/07/2020 của Bộ Y tế về việc khẩn trương
rà soát, quản lý thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây
nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
tỉnh, đề nghị các Sở ban ngành, cơ quan, tổ chức, các thành viên Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các huyện,
thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng tốc, khẩn
trương tiến hành truy vết các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày
01/7/2020 đến 28/7/2020 và các địa điểm theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế,
các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh.
Chủ động tiến hành rà soát lập danh sách tất cả các trường hợp này, giao cho
Trung tâm Y tế và Phòng Y tế các huyện, thị, thành phối hợp với Trung tâm Y tế
dự phòng tỉnh để tiến hành ngay việc cách ly y tế phù hợp và thực hiện xét nghiệm
theo quy định.
- Huy động sự tham gia các cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính
trị, chính trị-xã hội cùng với ngành y tế khẩn trương tiến hành truy vết các trường
hợp này.
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- Chỉ đạo các tổ dân phố/ khu dân cư tiến hành truy vết các trường hợp này,
báo cáo chính quyền địa phương để theo dõi, cách ly kịp thời theo quy định phòng
chống dịch COVID-19.
- Kích hoạt lại các tổ, đội giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe người dân tại
cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân trên địa bàn, giám sát việc thực
hiện các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm phát hiện sớm các trường hợp.
- Thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng với
tất cả các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh không để lây lan dịch bệnh trong cộng
đồng.
2. Công an tỉnh:
- Chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với chính
quyền địa phương và cơ quan y tế khẩn trương rà soát, sàng lọc, xác minh tất cả
các trường hợp trên địa bàn, từ ngày 01/7/2020 đến 28/7/2020 đi về từ thành phố
Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến 28/7/2020 và các địa điểm theo các thông báo
khẩn của Bộ Y tế, phối hợp giám sát việc thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ
không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng.
- Theo dõi và xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép và các
đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống COVID-19.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt
chặt chẽ thông tin, dư luận xã hội; đồng thời kiểm soát và có biện pháp xử lý
nghiêm đối với các đối tượng tung tin xuyên tạc, sai sự thật hoặc thông tin không
chính thống gây hoang mang cho người dân.
3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu:
- Phối hợp với Sở Y tế (thông qua Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh) và các cơ
quan liên quan thông báo cho các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày
01/7/2020 đến 28/7/2020 và các địa điểm theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế,
các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh
liên hệ với các cơ sở Y tế gần nhất để được hỗ trợ và thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
- Phối hợp với Sở Y tế (thông qua Trung tâm truyền thông – Giáo dục sức
khỏe tỉnh) tiếp tục phổ biến, hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng tự
bảo vệ mình và gia đình mình, nâng cao ý thức công dân trong phòng chống dịch.
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4. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Sở Y tế:
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương tiến hành rà soát, lập danh
sách tất cả các trường hợp trên để sàng lọc, xác minh các trường hợp có nguy cơ,
tổ chức cách ly y tế phù hợp theo hướng dẫn, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm
các trường hợp mắc bệnh để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và yêu cầu tất
cả các trường hợp này thực hiện ngay việc khai báo y tế, giám sát, cập nhật tình
hình sức khỏe.
- Các trường hợp là bệnh nhân nội trú, người nhà bệnh nhân, người chăm
sóc bệnh nhân, người từng làm việc, thực tập tại Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện
Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn
Mỹ Đà Nẵng đã trở về địa phương, yêu cầu cách ly y tế tập trung. Các trường hợp
đã từng đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao khác trong các thông báo
khẩn của Bộ Y tế, yêu cầu cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Tiến hành lấy mẫu xét
nghiệm tất cả các trường hợp nói trên và lập danh sách các trường hợp có tiếp xúc
gần để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly phù hợp kịp thời.
5. Các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
- 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.
- Tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV2 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.
- Triển khai áp dụng đánh giá mức độ 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”,
báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Rà soát, phát
hiện toàn bộ các nguy cơ thiếu an toàn phòng chống dịch của bệnh viện và khẩn
trương khắc phục các vấn đề tồn tại ngay sau khi đánh giá.
- Tiếp tục tập huấn chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19; các kỹ thuật
sử dụng máy thở; các biện pháp dự phòng lây nhiễm trong đơn vị; sẵn sàng tăng
cường, hỗ trợ cho tuyến dưới. Thực hiện điều trị hiệu quả và tăng cường phối hợp,
trao đổi chuyên môn kỹ thuật giữa các tuyến trong việc điều trị bệnh nhân
COVID-19.
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- Các đơn vị khám chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên tăng cường biện pháp
sàng lọc, chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay đối với người có triệu chứng
cảm, cúm, ho, sốt để phát hiện sớm ca nhiễm, tổ chức cách ly, khoanh vùng kịp
thời hạn chế lây nhiễm.
- Quan tâm chăm sóc tốt hơn, đảm bảo an toàn cho các bác sĩ, nhân viên y
tế, nhất là tại các bệnh viện, cơ sở cách ly... nơi trực tiếp tiếp nhận, điều trị bệnh
nhân, người nghi nhiễm COVID-19 để duy trì sức khỏe lâu dài; đồng thời có biện
pháp cách ly phù hợp đối với các bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở
chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo quy định.
- Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn toàn phải chịu trách 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.
Sở Y tế, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID19 tỉnh, kính đề nghị các Sở ban ngành, cơ quan, tổ chức, các thành viên Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các
huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện./.
(Đính kèm các văn bản liên quan và các thông báo khẩn của Bộ Y tế)
KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ BAN CHỈ ĐẠO

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ông Nguyễn Văn Thọ (báo cáo);
- Ông Trần Văn Tuấn (báo cáo);
- VP UBND tỉnh;
- Thành viên BCD PCD COVID-19 tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế;
- Lưu VT-NV.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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Phạm Minh An
(Giám đốc Sở Y tế)
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