
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /SYT-NVY Hải Dương, ngày          tháng 8 năm 2020
V/v tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trong các cơ sở khám 
chữa bệnh

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức nguy hiểm và phức tạp, 
theo nhận định của các chuyên gia dịch tễ số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng và đến đỉnh 
dịch trong vòng 10 ngày tới;

19h30 ngày 06/8/2020, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương ghi nhận ca mắc 
COVID-19 số 751; đây là trường hợp mắc COVID-19 thứ 6 trên địa bàn tỉnh nhưng có 
thể là trường hợp nặng nhất, do bệnh nhân có bệnh nền tiểu đường 10 năm; đến 22h cùng 
ngày bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới trung ương để điều trị;

Theo kết quả đánh giá sơ bộ 04 Đoàn kiểm tra của Sở Y tế (được thành lập theo 
Quyết định số 602/QĐ-SYT ngày 31/7/2020 và Quyết định số 603/QĐ-SYT ngày 03/8/2020 
của Giám đốc Sở Y tế) về kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở 
khám chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y 
tế; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ngay các hoạt động sau:

1. Khắc phục ngay những tồn tại mà các Đoàn kiểm tra đã nêu trong biên bản; gửi 
báo cáo khắc phục (kèm theo các bằng chứng, hình ảnh minh họa) về phòng Nghiệp vụ Y 
trước ngày 13/8/2020.

Tiếp tục rà soát, chấm điểm “Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch 
COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” được ban hành kèm theo Quyết 
định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế; định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả 
chấm điểm gửi về phòng Nghiệp vụ Y.

2. Khẩn trương xây dựng kịch bản "ổ dịch trong bệnh viện có cách ly toàn bộ bệnh 
viện"; đơn vị nào đã xây dựng kịch bản thì triển khai "tổ chức diễn tập những tình huống có 
thể diễn tập"; Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế nếu để xảy ra 
tình trạng lây lan dịch bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh mà chưa có kịch bản ứng phó.

3. Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tăng 
cường sàng lọc người bệnh có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt bố trí khám ở khu 
vực riêng, phân luồng riêng và có sổ theo dõi họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người 
bệnh để theo dõi, quản lý ca bệnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo 
ngay về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y) để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng chức năng SYT;
- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố
- BVĐK Hòa Bình;
- BV trường ĐHKTYT Hải Dương;
- Bệnh viện 7 - QK3;
- Lưu: VP, NVY.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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