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Số: 3116/SYT-VP 
V/v thực hiện nghiêm các quy định 

về  đảm bảo an toàn phòng chống 

dịch tại các cơ sở y tế 
 

 

      Quảng Ninh, ngày 21 tháng  7  năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc. 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại 

nhiều tỉnh, thành phố trong giai đoạn hiện nay; thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ 

đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc 

triển khai ngay một số nội dung như sau:  

1. Thực hiện nghiêm phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 

5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020, định kỳ tổ chức thực hiện tự đánh giá an toàn 

trong phòng chống, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế tại 

Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 nhằm phát hiện và khắc phục kịp 

thời các yếu tố nguy cơ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ sở y tế; tiếp tục 

triển khai các giải pháp giảm số lượng bệnh nhân nội trú, tăng cường kê đơn điều 

trị ngoại trú dài ngày; tăng cường xét nghiệm sàng lọc, giám sát SARS-CoV-2 

trong các cơ sở khám, chữa bệnh (Sở Y tế có hướng dẫn riêng).  

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế nếu để xảy ra tình 

trạng mất an toàn phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.  

2. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, phổ biến tới cán bộ, nhân viên, người 

lao động hạn chế tối đa việc tập trung đông người; tạm thời không ra ngoài tỉnh 

trong giai đoạn hiện nay, không giải quyết nghỉ phép, việc riêng (trường hợp đặc 

biệt, Giám đốc đơn vị xem xét quyết định) để tập trung công tác phòng, chống 

dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành của cán bộ, nhân viên, 

người lao động của đơn vị; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm trường 

hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- BCĐ cấp tỉnh PCD COVID-19;  

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ và các PGĐ SYT;  

- Bệnh viện VNTĐUB;  

- Các phòng chức năng;; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Tiến Hưng 
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