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Số: 460 /SYT-NVY

Gia Lai, ngày 26 tháng 02 năm 2021

V/v tiếp tục triển khai các biện
pháp trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong
tình hình mới

Kính gửi:
- Các đơn vị Y tế trực thuộc Sở;
- Các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Y tế Cao su Mang Yang, Chư Sê, Chư Prông,
Chư Păh.
Thực hiện Thông báo kết luận số 33/TB-VPUB ngày 25/02/2021 của Văn
phòng UBND tỉnh Gia Lai về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng
chống dịch với các huyện, thị xã, thành phố ngày 24/02/2021.
Để triển khai tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung như sau:
1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức phân tuyến điều trị, phân luồng khám sàng lọc hợp lý
ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm, tăng cường kiểm soát nhiễm
khuẩn trong bệnh viện; chỉ định xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu hiện ho,
sốt trong cộng đồng đến khám tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà nghi ngờ
nhiễm hoặc có yế tố dịch tễ về Covid-19.
- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân cho các lực
lượng chống dịch, đội ngũ y bác sỹ thực hiện công tác khám, chữa bệnh, không để lây
nhiễm chéo; không được lơ là chủ quan để dịch bệnh bùng phát, lây lan từ cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.
- Triển khai các hoạt động khám bệnh, thu dung cấp cứu, điều trị bệnh nhân trở
lại trạng thái bình thường mới, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.
- Tiếp tục thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống
dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐBYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế; duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về
sàng lọc, phân loại, phân luồng theo hướng dẫn tại Công văn số 1385/CV-BCĐQG
ngày 19/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiêm chéo trong bệnh viện, đặc biệt tại các
khoa điều trị bệnh nhân nặng; tiếp tục đảm bảo công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi
trường theo quy định.
- Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy
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định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Sở
Y tế để chỉ đạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tiến hành điều tra, xử lý kịp thời
dịch bệnh.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Là cơ quan thường trực phòng, chống dịch của ngành, tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình và theo dõi sát diễn biến của dịch để tham mưu
lãnh đạo Sở Y tế những phương án phòng, chống dịch phù hợp để trình UBND tỉnh và
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh chỉ đạo sẵn sàng xử lý các tình
huống dịch bệnh trong tình hình mới.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường điều tra
dịch tễ, khoanh vùng nhanh, xử lý triệt để ổ dịch, truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh;
nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan vì dịch bệnh; đồng thời
tiếp tục rà soát đối với tất cả các trường hợp trở về từ vùng dịch theo Thông báo của
Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, để đảm bảo hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh ra
cộng đồng.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ia Pa tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lại đối
với học sinh học tại điểm trường với ca bệnh mã số 2069 chậm nhất trong ngày
28/02/2021 (nếu kết quả âm tính thì cho đi học lại từ ngày 01/3/2021) để đảm bảo an
toàn cho học sinh.
- Khẩn trương điều phối, cung cấp hóa chất khử khuẩn, khử trùng môi trường
cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố để triển khai ngay việc phun hóa chất
khử khuẩn, khử trùng tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, để các trường trở lại dạy
học bình thường từ ngày 01/3/2021.
- Phối hợp chặt chẽ với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai triển khai
mạnh mẽ các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự
bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm
khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế. Yêu cầu mọi
người đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trên các phương tiện giao thông và các nơi công
cộng, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.
3. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố
- Kiểm soát chặt chẽ các trường hợp F0 khi xuất viện, F1 khi hết cách ly tập
trung về cách ly tại nơi cư trú, F2 còn thời gian cách ly tại nhà. Thực hiện khai báo y tế
và giám sát đối với các trường hợp khi đi từ các tỉnh và các vùng có dịch về địa
phương, các chuyên gia, người từ nước ngoài về, đến công tác, làm việc tại địa phương
trên địa bàn tỉnh; triển khai chấp hành nghiêm việc cách ly tập trung và cách ly ở nhà
theo quy định của Bộ Y tế.
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thường
xuyên, giáo dục nghề nghiệp tại địa phương hướng dẫn tổ chức vệ sinh môi trường các
phòng học, bàn ghế trước khi phun hoá chất khử khuẩn khu vực trường, lớp học theo
quy định, thời gian tổ chức phun trước 2 đến 3 ngày học sinh đi học.
- Xây dựng dự trù về số lượng hoá chất đề xuất Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh cấp để triển khai ngay việc phun hóa chất khử khuẩn, khử trùng tại các khu vực
trường, lớp học trên địa bàn phụ trách.
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- Phối hợp chặt chẽ với ban ngành, đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh các hoạt
động tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, yêu cầu
mỗi người dân phải thực hiện thông điệp 5K trong phòng, chống Covid-19 (đeo khẩu
trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và khai báo
y tế).
Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh triển khai
thực hiện. /.
Nơi nhận :
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (Để báo cáo);
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Sở Giáo dục & Đào tạo (Để phối hợp);
- Ban lãnh đạo Sở (để theo dõi);
- Lưu: VT, NVY.
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