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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ� NAM
Độc lập - �ự do - Hạnh phúc

Số: 1786 /SY�-Y	QL+	
V/v nâng mức cảnh báo chống dịch
cao nhất và chủ động xét nghiệm
�OVI	-19 tại các bệnh viện

��� �ܱ�� �ܱ�� �� �ܱ��ܱ � ��� ����

Kính gửi:
- 	ệnh viện đa �hoa� ch���n �hoa t���n thành �hố�
- 	ệnh viện đa �hoa� �U�ng tâm Y t� ���n� h��ện�
- �ác bệnh viện ngoài c�ng ����

�h�c hiện ��ng điện �ố �7�/��-��g ngà� �毠 tháng � n�m 毠�毠1 của �hủ
t��ng �hính �hủ v� việc chấn ch䁡nh� nâng cao hiệ� ��ả �h䁟ng� chống dịch
�OVI	-19�

�h�c hiện ��ng điện �ố 61�/��-	Y� ngà� �7 tháng � n�m 毠�毠1 của 	ộ
Y t� nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm �OVI	-
19 tại các bệnh viện�

�h�c hiện ��ng v�n �ố �77�/	Y�-K�	 ngà� �6 tháng � n�m 毠�毠1 của
	ộ Y t� v� việc t�ng c�墀ng �h䁟ng chống dịch �OVI	-19 tUong các c� �� �hám
bệnh� ch�a bệnh�

+iện na�� dịch bệnh �OVI	-19 đang diễn bi�n h�t �ức nghi�m tUọng�
nhi�� t䁡nh đã có dịch� một �ố bệnh viện đã có ng�墀i bệnh� ng�墀i nhà và nhân
vi�n � t� nhiễm �OVI	-19� tUong đó có chủng viU�� bi�n thể “�i�� �â� nhiễm”
Anh� Ấn �ộ� ng�� c� �â� �an dịch bệnh Uất cao�

S� Y t� ��� cầ� các đ�n vị tU�c th�ộc và �hủ tU��ng các đ�n vị có �i�n
��an nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó
trong tình huống có ca bệnh xâm nhập vào bệnh viện� đồng th墀i nghi�m túc
th�c hiện các giải �há� theo ch䁡 đạo của �hủ t��ng �hính �hủ� 	an ch䁡 đạo
Q�ốc gia �h䁟ng chống dịch �OVI	-19� ��ng điện �ố 61�/��-	Y� ngà� �7
tháng � n�m 毠�毠1 của 	ộ Y t� và ��ng v�n �ố �77�/	Y�-K�	 ngà� �6 tháng �
n�m 毠�毠1 v� việc t�ng c�墀ng �h䁟ng chống dịch �OVI	-19 tUong các c� ��
�hám bệnh� ch�a bệnh� cụ thể nh� �a�:

1. �ất cả các c� �� �hám� ch�a bệnh �hẩn tU��ng Uà �oát� bổ ��ng� hoàn
thiện �� hoạch đá� ứng v�i các cấ� độ dịch �OVI	-19 theo ch䁡 đạo của 	an ch䁡
đạo thành �hố �h䁟ng chống �OVI	-19 �h��ng châm 4 tại ch�� tUong đó có
�h��ng án m� Uộng c� �� đi�� tUị� h�� động ng�ồn ��c để �ị� th墀i ứng �hó:
nhân ��c� �h��ng tiện �h䁟ng hộ cá nhân� tUang thi�t bị� v�t t� ti�� hao� th�ốc
thi�t ��� để đá� ứng v�i diễn bi�n tình hình dịch bệnh �OVI	-19�

2. �h�c hiện nghi�m ti�� chí bệnh viện� �h䁟ng �hám an toàn �h䁟ng�
chống �OVI	-19: �ác c� �� K	� �	 th�墀ng x���n đánh giá bệnh viện� �h䁟ng
�hám an toàn �h䁟ng� chống �OVI	-19 (theo 	ộ �i�� chí ban hành tại Q���t
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định �ố ��88/Q�-	Y� ngà� 16 tháng 7 n�m 毠�毠� và Q���t định �ố 4999/Q�-
	Y� ngà� �1 tháng 1毠 n�m 毠�毠�)� �hủ tU��ng c� �� �hám� ch�a bệnh chị�
tUách nhiệm �iểm tUa� giám �át việc tUiển �hai th�c hiện 	ộ �i�� chí bệnh viện
và �h䁟ng �hám an toàn�

3. Giao �hanh S� Y t� �hối hợ� v�i đ�n vị �i�n ��an �iểm tUa ����t �iệt
và có biện �há� xử �ý nghiệm các c� �� �h�ng chấ� hành ��� định của 	ộ Y t�
v� th�c hiện 	ộ �i�� chí ban hành tại Q���t định �ố ��88/Q�-	Y� ngà� 16
tháng 7 n�m 毠�毠� và Q���t định �ố 4999/Q�-	Y� ngà� �1 tháng 1毠 n�m 毠�毠��

4. �ổ chức nghi�m c�ng tác �àng �ọc� �hân ��ồng� cách �� ng�墀i bệnh
nga� từ �hi đ�n cổng/cửa ti�� đón của c� �� �hám bệnh� ch�a bệnh theo h��ng
dẫn tại ��ng v�n �ố 1�8�/�V-	��QG ngà� 19 tháng � n�m 毠�毠� của 	an �h䁡
đạo Q�ốc gia �h䁟ng� chống dịch �OVI	-19� �h�c hiện nghi�m các biện �há�
�h䁟ng và �iểm �oát �â� nhiễm SARS-�oV-毠 tUong c� �� �hám bệnh� ch�a bệnh
theo h��ng dẫn tại Q���t định �ố �188/Q�-	Y� ngà� 14 tháng 1毠 n�m 毠�毠��

5. �h�c hiện giãn cách tUong các c� �� �hám� ch�a bệnh: +ạn ch� tối đa
ng�墀i nhà� ng�墀i thân đ�n c� �� �hám bệnh� ch�a bệnh� +ạn ch� nh�� viện nội
tUú �hi �h�ng th�c �� cần thi�t� Rà �oát bố tUí �hoa� �h䁟ng� ��� tUình �hám� ch�a
bệnh hợ� �ý��� �h�ng để ng�墀i bệnh �hải nằm ghé�� 	ố tUí �hoảng cách ít nhất �à
毠m gi�a các gi�墀ng bệnh� 	ảo đảm th�ng �hí t� nhi�n tUong b�ồng bệnh� �hoa�
�h䁟ng� c� �� �hám bệnh� ch�a bệnh�

Kh���n cáo ng�墀i dân n�n đ�n t���n ch�m �óc �ức �hỏe ban đầ� để đ�ợc
�hám� ch�a bệnh� �Uiển �hai đ�ng �ý tU�c t���n� đặt �ịch hẹn tU��c �hi đ�n
�hám� ch�a bệnh và �h���n cáo ng�墀i dân �h�ng n�n đ�n ��á ��m tU��c �ịch
hẹn�

6. ��ng c�墀ng c�ng tác xét nghiệm �OVI	-19:
- �ác 	ệnh viện t���n thành �hố� bệnh viện hạng 1: ti�� tục Uà �oát� củng

cố n�ng ��c xét nghiệm SARS-�oV-毠 bằng �ỹ th��t Rea�time R�-��R để đá�
ứng v�i các tình h�ống dịch�

- �ác bệnh viện chủ động �hối hợ� v�i �U�ng tâm Kiểm �oát bệnh t�t
thành �hố �ần �h� ��n �� hoạch tổ chức xét nghiệm �OVI	-19 ngẫ� nhi�n cho
nhân vi�n � t� � các �hoa� �h䁟ng có ng�� c� cao và nhân vi�n �àm việc � �h�
v�c �àng �ọc� �hân ��ồng� cách ��� cho ng�墀i bệnh � một �ố �hoa� �h䁟ng có
ng�� c� cao hoặc nh�ng ng�墀i bệnh chị� ảnh h��ng nặng �hi nhiễm �OVI	-19:
nh� ng�墀i bệnh tại �hoa cấ� cứ�� hồi �ức cấ� cứ�� hồi �ức tích c�c�
tU���n nhiễm���

7. V� �� đ�n th�ốc: ng�墀i bệnh mắc bệnh mạn tính� đã đi�� tUị ổn định�
th�c hiện �hám bệnh� �� đ�n th�ốc đi�� tUị ngoại tUú từ 1 đ�n � tháng� đồng th墀i
đảm bảo c�ng cấ� đủ th�ốc bảo hiểm � t� cho ng�墀i bệnh theo �� đ�n th�ốc cho
đ�n �ịch tái �hám d� �i�n ti�� theo�

8. �h��ển t���n và ��ản �ý ng�墀i bệnh x�ất viện:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-3088-qd-byt-2020-bo-tieu-chi-benh-vien-an-toan-phong-chong-dich-covid-19-447656.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4999-qd-byt-2020-bo-tieu-chi-phong-kham-an-toan-phong-chong-dich-covid-19-458484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4999-qd-byt-2020-bo-tieu-chi-phong-kham-an-toan-phong-chong-dich-covid-19-458484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-3088-qd-byt-2020-bo-tieu-chi-benh-vien-an-toan-phong-chong-dich-covid-19-447656.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4999-qd-byt-2020-bo-tieu-chi-phong-kham-an-toan-phong-chong-dich-covid-19-458484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-5188-qd-byt-2020-phong-va-kiem-soat-lay-nhiem-sars-cov-2-trong-co-so-kham-chua-benh-459359.aspx
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- �ác c� �� �hám bệnh� ch�a bệnh hạn ch� ch��ển t���n� ch䁡 ch��ển bệnh
nhân t�i bệnh viện t���n c�ối �hi có diễn bi�n nặng v�ợt ��á n�ng ��c �ỹ th��t
của bệnh viện� �h�ng báo và thống nhất v�i bệnh viện t���n c�ối việc ch��ển
ng�墀i bệnh đ�n tU��c �hi ch��ển t���n�

- �ác c� �� đi�� tUị bệnh nhân �OVI	-19 �hi cho bệnh nhân �OVI	-19
x�ất viện �hải th�ng báo cho S� Y t� các t䁡nh� thành �hố n�i ng�墀i bệnh c� tUú
để ti�� tục tổ chức ��ản �ý� cách ��� theo dõi� xét nghiệm ng�墀i bệnh� ng�墀i nhà
ng�墀i bệnh theo ��� định hiện hành�

9. Q�ản �ý nhân vi�n � t�: Giám đốc các bệnh viện� c� �� �hám� ch�a
bệnh chị� tUách nhiệm ��ản �ý� ch䁡 đạo toàn bộ nhân vi�n nâng cao ý thức �h䁟ng�
chống dịch bệnh �OVI	-19: th�c hiện nghi�m �h���n cáo �K� các biện �há�
�h䁟ng hộ cá nhân� �h�ng đ�n các địa điểm có ng�� c� cao �â� nhiễm nh� �n tiệc
b�ffet� đ�n c�ng vi�n giải tUí� đ�n Uạ� chi�� �him� đ�n ��án baU� �aUao�e���

10. �U�ng tâm Kiểm �oát bệnh t�t thành �hố �ần �h� �hối hợ� v�i �U�ng
tâm Y t� ���n� h��ện và các đ�n vị �i�n ��an:

- ��ng c�墀ng m� các ��� t�� h�ấn cho nhân vi�n xét nghiệm� nhân vi�n
tham gia �ấ� mẫ� xét nghiệm �OVI	-19� đảm bảo đá� ứng đủ �ố ��ợng nhân
vi�n �ấ� mẫ� xét nghiệm� đồng th墀i t�ng c�墀ng n�ng ��c xét nghiệm tại các c�
�� xét nghiệm th�c hiện đ�ợc �� th��t xét nghiệm �OVI	-19�

- �hủ động �hối hợ� v�i 	ộ �h䁡 h�� ��ân �� thành �hố� 	an ch䁡 đạo
�h䁟ng chống dịch �OVI	-19 tại các địa �h��ng �hẩn tU��ng Uà �oát và �h�i
động các c� �� cách �� � t� t�� tU�ng của thành �hố và tại các ���n� h��ện�

�U�n đâ� �à ch䁡 đạo của S� Y t� v� th�c hiện ��ng điện �ố 61�/��-	Y�
của 	ộ Y t�� ��� cầ� thủ tU��ng các đ�n vị �hẩn tU��ng th�c hiện�/�

(Đính kèm: ���ܱ ���� �� ����������)

Nơi nhận:
- 	h� tU�n�
- �� �hành ủ��
- �� +�		� �			 �� (báo cáo)�
- 	an Giám đốc SY��
- 	V: �K�W� �+Y	 ��� Q��n Y 1毠1�
- 	V ��ng an ����� 	V Q�ân 	ân ��
- �h䁟ng Y t� ���n� h��ện�
- �� Kiểm �oát bệnh t�t ���
- L��: V�� K+��� Y	QL+	�

K�. GI�M Đ�C
�H� GI�M Đ�C

�hạm �hú �rường Giang
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