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Kính gửi: Các đơn vị trong Ngành Y tế 

  

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) là bệnh 

truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A có khả năng lây truyền từ người sang người, 

bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin dự phòng. 

Theo thông báo của Bộ Y tế, bệnh đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc; đã 

có hàng ngàn người mắc và hàng chục người tử vong. Tại một số nước, vũng lãnh 

thổ trong khu vực cũng đã ghi nhận ca bệnh xâm nhập. Tại Việt Nam, ghi nhận 02 

trường hợp người Trung Quốc mắc viêm phổi vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và 

có kết qủa xét nghiệm dương tinh với 2019-nCoV. Thực hiện Công văn số 73/BC-

BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc báo cáo tình hình dịch bệnh viêm phổi 

cấp do chủng vi rút mới nCoV tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc và 

để chủ động phòng, chống dịch, bệnh trên địa bàn toàn tỉnh; Sở Y tế yêu cầu các 

đơn vị triển khai ngay các nhiệm vụ sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Tham mưu cho Sở Y tế xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống dịch, 

bệnh viêm phổi do nCoV gây ra trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ủy 

ban nhân dân tỉnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch, điều kiện thực tế tại tỉnh. 

- Tăng cường giám sát dịch tễ trên người, đặc biệt là các trường hợp viêm 

phổi nghi ngờ mắc bệnh do chủng vi rút nCoV gây ra và có tiền sử đi về từ vùng có 

dịch trong vòng 14 ngày (Trung Quốc, các nước, vùng lãnh thổ có thông báo ca 

bệnh), thực hiện ngay cách ly và lấy mẫu gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. 

- Tổ chức tập huấn, đào tạo tại chỗ, hỗ trợ tuyến dưới về công tác giám sát, 

phát hiện và phòng chống dịch bệnh do chủng vi rút mới nCoV gây ra theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 về việc ban hành 

hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút nCoV. 

- Rà soát bổ sung vật tư, trang thiết bị, thuốc, hoá chất xét nghiệm để sẵn 

sàng đáp ứng kịp thời để xử lý dịch khi có ghi nhận ca bệnh nghi ngờ đầu tiên. 

- Thực hiện thu thập thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới, tại 

Việt Nam, các hoạt động đã triển khai tại tỉnh; đồng thời tham mưu định hướng 

truyền thông cho Lãnh đạo Sở Y tế theo quy định.  

2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản-Nhi, các bệnh viên chuyên khoa 

tuyến tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nam Lý. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất; khu vực 

thu dung, cách ly; đặc biệt cơ số thuốc cấp cứu, dịch truyền, máy thở, Monitơ theo 

dõi người bệnh và phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn. 
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- Thực hiện tốt việc thu dung, cách ly điều trị các bệnh lây truyền qua đường 

hô hấp, thực hiện đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do 

chủng vi rút nCoV tại Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế; 

đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn và giọt bắn cho nhân viên y tế  

tiếp xúc với người bệnh có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính trong quá 

trình khám, chữa bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay thường quy,..  

- Phối hợp với các đơn vị y tế dự phòng tiến hành điều tra ca bệnh và lấy 

mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ vào điều trị tại bệnh viện để xác định 

bệnh. 

- Kiện toàn lại Đội phản ứng nhanh nội viện, ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ 

các cơ sở điều trị tuyến dưới đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn tại chỗ cho cán bộ 

của Bệnh viện. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho tuyến dưới 

về công tác chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cho cán bộ làm công tác điều trị 

ở tất cả các tuyến. 

3. Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố 

 - Xây dựng kế hoạch triển khai đồng thời tăng cường chỉ đạo Trạm Y tế xã 

phường/thị trấn, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện giám sát, điều tra và 

báo cáo trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do chủng vi rút nCoV và có tiền sử đi về từ 

vùng có dịch trong vòng 14 ngày. 

 - Đảm bảo nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc của Đội đáp ứng nhanh và Đội 

cấp cứu lưu động; dụng cụ phòng hộ cho cán bộ y tế và phòng cách ly tại các cơ sở 

điều trị của đơn vị để tiếp đón và điều trị bệnh nhân. 

 - Báo cáo ngay khi phát hiện các trường hợp viêm đường hô hấp cấp nghi do 

chủng vi rút nCoV gây ra cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Phòng Nghiệp vụ Y 

theo quy định để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế. Đồng thời phối hợp tốt với các 

đơn vị liên quan điều tra, xử lý dịch bệnh. 

4. Các đơn vị khác  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có kế hoạch và phối hợp với các đơn 

vị liên quan chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên 

và báo cáo về Sở Y tế theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- Cục Y tế dự phòng; 

- Cục QL Khám chữa bệnh;    (để báo cáo) 

- Viện VSDTTW;                                                                                

- UBND tỉnh;  

- UBND các huyện/thị xã/thành phố; (để phối hợp chỉ đạo) 

- Giám đốc Sở Y tế; (để báo cáo) 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở Y tế; (để phối hợp chỉ đạo) 

- Các Phòng, Ban Sở Y tế;   

- Như kính gửi; (để thực hiện) 

- Lưu VT, KSBT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Khải 
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