UBND TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5204/SYT-NVY
V/v tiếp tục triển khai các hoạt động
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19 tại các
cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Y tế các địa phương;
- Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long;
- Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga Hạ Long;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn.
Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ,
Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn
tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP.
Trong thời gian từ 11/10/2021 đến 12/11/2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
đã phát hiện 199 ca nhiễm mới (Trong đó: 130 ca lây lan trong cộng đồng, 15 ca
là người về từ vùng dịch, 07 ca lây nhiễm trong khu vực cách ly, 03 ca lây nhiễm
từ người thân thực hiện cách ly tại nhà và 44 ca nhập cảnh).
Để tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong
tình hình mới tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo
của Bộ Y tế tại văn bản số 9500/BYT-DP ngày 08/11/2021 về việc Chỉ đạo y tế
ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19. Sở Y tế yêu cầu:
1. Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long; Bệnh viện Mắt Quốc tế
Việt - Nga Hạ Long và các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn:
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên
địa bàn.
- Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có mã QR để kiểm soát người
ra/vào và yêu cầu mọi trường hợp quét mã QR, khai báo y tế đầy đủ.
- Tăng cường công tác khám sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp ho,
sốt, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở đến khám tại cơ sở, thực hiện xét
nghiệm sàng lọc COVID-19 (mẫu đơn) cho 100% các đối tượng này (nếu đủ năng
lực thực hiện) hoặc hướng dẫn người bệnh đến ngay bệnh viện/trung tâm y tế gần
nhất để được làm xét nghiệm.
- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao
động của cơ sở có biểu hiện ho, sốt, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở
hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan COVID-19;
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- Xét nghiệm định kỳ đối với người lao động của cơ sở theo hướng dẫn tại
Kê hoạch xét nghiệm sàng lọc, tầm soát người nhiễm SARS-CoV-2 đảm bảo thích
ức an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 4002/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo kết quả xét nghiệm định kỳ về Phòng
Y tế địa phương để quản lý.
- Đảm bảo 100% người lao động tại cơ sở có đủ điều kiện sức khỏe được
tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.
- Tích cực tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn khi được huy
động.
2. Phòng Y tế các địa phương:
- Tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc việc chấp hành quy định phòng
chống dịch COVID-19 của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý;
- Huy động các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia công tác phòng, chống
dịch COVID-19, phù hợp với năng lực chuyên môn, điều kiện của cơ sở và tình
hình thực tiễn tại địa phương; đồng thời báo cáo UBND, Ban chỉ đạo phòng chống
dịch COVID-19 các địa phương để có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ
sở y tế ngoài công lập tham gia phòng, chống dịch như đối với các cơ sở y tế công
lập. Hỗ trợ các thiết bị phòng, chống dịch và thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với
nhân viên của cơ sở y tế ngoài công lập theo quy định hiện hành.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ PCD COVID-19 Tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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