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Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh
những ngày gần đây tại các ổ dịch huyện Yên Mỹ, Tiên Lữ, Kim Đông, đặc biệt
đã có những ca dương tính trong cơ sở y tế; Sở Y tế đề nghị các thủ trưởng các
đơn vị quán triệt cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm các văn
bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, Thủ tướng Chính
phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và của tỉnh, đặc biệt là chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh tại phiên họp trực tuyến BCĐ PCD tỉnh chiều ngày 01/7/2021 lưu ý
một số nội dung sau:
1.Các đơn trực thuộc Sở Y tế:
- Rà soát, bổ sung toàn bộ các phương án phòng chống dịch của đơn vị
(bao gồm nhân lực, trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế…) để chủ động,
sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống khi có dịch xảy ra và chi viện cho các đơn vị,
địa phương khi cần thiết.
- Thực hiện nghiêm Công văn số 5072/BYT-KCB ngày 24/6/2021 về việc
tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 của
Bộ Y tế.
- Nhằm hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo trong bệnh viện và nguy cơ
lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị
trong ngành chỉ đạo nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc
quyền quản lý phải nâng cao trách nhiệm và tinh thần tự giác phòng chống dịch
bệnh; tất cả nhân viên phải mang khẩu trang trong suốt thời gian làm việc tại cơ
quan, đơn vị. Sau giờ làm việc, nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà,
hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh; không tụ tập bạn bè hoặc người
thân để sinh hoạt, ăn uống. Không đi đến những nơi đông người nếu không thực
sự cần thiết, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp 5K phòng chống dịch theo đúng
quy định của Bộ Y tế.
2. Trung tâm y tế các huyện/thành phố/thị xã:

Ngoài thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên yêu cầu các đơn vị chủ
động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc truy vết,
khoanh vùng cách ly, dập dịch; xét nghiệm kịp thời đối với lái xe theo chỉ đạo
của UBND tỉnh; Xét nghiệm đối với cán bộ giáo viên, người tham gia phục vụ
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020-2021 và các đối tượng có nguy
cơ khác; Tổ chức thực hiện tốt các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ
được giao.
3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện
đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ
hoạt động liên quan đến xét nghiệm trên địa bàn tỉnh; kịp thời nhanh chóng, xét
nghiệm toàn bộ F1; phân công Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa Phố
Nối, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nhận mẫu sàng lọc SARS-Cov-2 theo địa bàn
huyện/thành phố/thị xã. Trường hợp có nhiều mẫu SARS-Cov-2 cùng thời điểm
thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật điều phối mẫu SARS-Cov-2 sang các Bệnh
viện được phân công xét nghiệm SARS-Cov-2 đảm bảo thời gian trả kết quả
theo quy định của UBND tỉnh để kịp thời phục vụ công tác truy vết, cách ly, dập
dịch.
- Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Bệnh
nhiệt đới có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh thực hiện nghiêm công tác xét nghiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Các cơ sở xét nghiệm SARS-Cov-2 có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nhân
lực, trang thiết bị, test, kit, sinh phẩm xét nghiệm.. để xét nghiệm ngay sau khi
nhận mẫu từ Trung tâm y tế các huyện/thị xã/thành phố; xây dựng phương án dự
trù sinh phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ công tác xét nghiệm, báo cáo Sở Y tế để
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, tránh tình trạng thiếu sinh
phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ công tác xét nghiệm trong bối cảnh dịch bệnh
bùng phát.
4. Một số nội dung khác liên quan đến phòng chống dịch:
Tại phiên họp trực tuyến của BCĐ PCD tỉnh ngày 01/7/2021, Chủ tịch
UBND tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn một số vấn đề liên quan về phòng, chống
dịch. Sở Y tế đề nghị UBND các huyện/thị xã/thành phố tổ chức chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn, UBND các xã/phường/thị trấn thực hiện nghiêm chỉ
đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia,
Bộ Y tế và của tỉnh một số nội dung sau:
4.1. Tổ chức thực hiện khu cách ly tập trung thực hiện theo Quyết định số
878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn Cách

ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Để tránh hạn
chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo, các cơ sở cách ly tập trung bố trí mỗi phòng
chỉ cách ly một người, nếu có đông người thì không quá hai người một phòng.
Những đối tượng có nguy cơ cao bố trí vào khu riêng (người sống cùng
nhà/cùng phòng/cùng hộ gia đình, tiếp xúc qua công việc/sinh hoạt hàng ngày,
đi cùng phương tiện giao thông …); trường hợp bố trí hai người một phòng thì
xếp các đối tượng có nguy cơ cao trên vào cùng phòng.
4.2. Tổ chức cách ly tại nhà thực hiện theo Quyết định số 879/QĐ-BYT
ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn Cách ly y tế tại nhà,
nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19. Những hộ có người cách ly tại nhà
phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của
gia đình. Nếu nhà có nhiều tầng thì sử dụng một tầng riêng biệt để thực hiện
cách ly.
Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu: Phải đảm bảo khép kín, có nhà
vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay,
nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn (sau đây gọi tắt là dung
dịch sát khuẩn tay). Có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Hạn chế
dùng điều hòa, đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ.
Khu vực dành dành cho cách ly phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá
nhân phòng, chống lây nhiễm (khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bảo hộ,
quần, áo) để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách
ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và
các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ
dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. Trước cửa nhà có biển cảnh báo
nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH
COVID-19” để mọi người nâng cao y thức phòng chống dịch. Ngoài ra cần thực
hiện nghiêm các quy định khác về phòng chống dịch Covid-19. BCĐ phòng,
chống dịch xã/phường/thị trấn phải tổ chức quản lý, giám sát thực hiện nghiêm
việc tổ chức cách ly y tế tại nhà; giám sát y tế đối với người cách ly trong thời
gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly; tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải y
tế lây nhiễm để xử lý theo quy định.
4.3. Tổ chức truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-COV2 dương tính thực hiện nghiêm theo Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày
03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn thực
hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-COV-2 dương
tính”. Lưu ý một số nội dung:

- Tiến hành truy vết càng sớm càng tốt, ngay khi có thông tin ca bệnh.

- Xác định các “mốc dịch tễ” trước, sau đó mới truy vết đến từng người
tiếp xúc. Mốc dịch tễ: là địa điểm, sự kiện mà ca bệnh đã đi đến hoặc đã tham
gia trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát bệnh cho đến khi bệnh
nhân được cách ly y tế
- Các “mốc dịch tễ” và người tiếp xúc gần F1 cần được truy vết trong
khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi ca bệnh khởi phát cho đến khi ca bệnh
được cách ly y tế. Khởi phát của ca bệnh được tính là ngày có triệu chứng bất
thường đầu tiên về sức khỏe mà bệnh nhân cảm nhận được, có thể là một trong
các triệu chứng sau: sốt, mệt mỏi; đau người, gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất
vị giác, khứu giác; sốt; ho; đau họng ... Nếu là người lành mang trùng (người
không có bất cứ triệu chứng gì) thì ngày khởi phát được tính là ngày lấy mẫu
bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Lưu ý: Có thể 1 người tiếp xúc với ca bệnh ở nhiều mốc dịch tễ và sẽ
được ghi nhận ở nhiều danh sách. Tất cả những sự tiếp xúc này đều cần được
đưa vào danh sách và sẽ lọc sự trùng lặp sau.
- Sau khi điều tra dịch tễ của F1, bố trí phương tiện đưa người F1 đi cách
ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trong quá trình tổ chức đưa người F1 đi
cách ly, cơ quan y tế địa phương cùng với chính quyền và các lực lượng khác tại
địa phương tiếp tục rà soát, sàng lọc để đảm bảo F1 được đưa đi cách ly chính
xác, đúng đối tượng theo quy định chuyên môn.
- Tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm lần 1 cho F1 tại cơ sở cách ly y tế càng
sớm càng tốt và vận chuyển mẫu bệnh phẩm tới cơ sở xét nghiệm có đủ năng lực
theo quy định của Bộ Y tế. Không nên lấy mẫu bệnh phẩm F1 tại cộng đồng để
tránh lộn xộn và mất thời gian trong quá trình đưa người F1 đi cách ly.
- Sau khi đã cơ bản hoàn thành truy vết F1, tiến hành truy vết F2, F3:
+ Phát Biểu mẫu tự cung cấp thông tin về F2, F3 cho người F1 khai báo
F2, người F2 khai báo F3.
+ Cơ sở cách ly tập trung, chính quyền địa phương và y tế cơ sở tiếp tục
điều tra truy vết F2, F3 tại cộng đồng.
+ Căn cứ danh sách F2, F3 truy vết được, địa phương tổ chức cách ly y tế
F2 tại nhà theo quy định; Nếu F1 trở thành F0, khi đó F2 trở thành F1 và F3 trở
thành F2 thì BCĐ phòng, chống dịch triển khai ngay các biện pháp phòng,
chống dịch phù hợp theo quy định.
- Các trường hợp F1 cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà; F3 theo dõi sức
khỏe, được đi làm khi F2 xét nghiệm PCR âm tính (khuyến khích F3 trước khi
đi làm test nhanh kháng nguyên), thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng,
chống dịch theo quy định; khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, ... phải báo ngay cho

cơ sở y tế gần nhất, BCĐ phòng chóng dịch địa phương để áp dụng các biện
pháp phòng chống dịch phù hợp.
4.4. Phối hợp xét nghiệm đối với lái xe đường dài:
- Đề nghị UBND các huyện/thị xã/thành phố cung cấp danh sách lái xe
trên địa bàn để Trung tâm Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.
- Đề nghị Sở Giao thông Vận tải cung cấp danh sách lái xe thuộc thẩm
quyền quản lý để Trung tâm Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.
- Đối với các lái xe từ tỉnh ngoài, lái xe đường dài trong tỉnh không có
trong danh sách đến xét nghiệm. Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố xác
minh thông qua giấy tờ, phương tiện, hóa đơn giao nhận hàng, điểm đi điểm
đến, các hình thức khác để xác minh và xét nghiệm tránh bỏ sót.
- Đối với lái xe theo danh sách do UBND cấp huyện và Sở Giao thông
vận tải xét nghiệm Real Time PCR; những trường hợp ngoài danh sách, lái xe
tỉnh ngoài ... thì thực hiện xét nghiệm test nhanh.
4.5. Thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức
khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình
thường mới", Sở Y tế đề nghị UBND các huyện/thị xã/thành phố, Ban Quản lý
khu công nghiệp tỉnh:
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, thuộc quyền
quản lý thực hiện nghiêm Hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19
của Ban Chỉ đạo quốc gia, các bộ ngành có liên quan. Đối với các doanh nghiệp,
nhà máy, xí nghiệp, … thường xuyên thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm
theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc
gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá
nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao
động” và thực hiện việc triển khai, cập nhật đánh giá với tần suất hàng tuần lên
Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19. Khi phát hiện trường hợp dương
tính với SARS-Cov-2 thì thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch theo
Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành
Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19
tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp.
- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh
doanh, khu công nghiệp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống
dịch Covid-19, của Bộ Y tế tại Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021,
Công văn số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021. Định kỳ lấy mẫu, xét nghiệm tầm
soát phát hiện người nhiễm SARS-CoV-2 đối với người có nguy cơ cao như
cung cấp các dịch vụ ăn uống, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo
dưỡng, bảo trì máy móc...; xét nghiệm sàng lọc định kỳ hằng tuần cho tối thiểu
20% người lao động.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác đánh giá nguy
cơ lây nhiễm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Kiên quyết dừng hoạt
động các cơ sở nếu không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và thực hiện ngay
giải pháp khắc phục các tồn tại để giảm thiểu nguy cơ.
Sở Y tế trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Thường trực tỉnh ủy;
- BCĐ PCD tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp;
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu: VT, NV.
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