
- SO.  Y te; 

. 	 - Soy Thong tin va Truyen thong. 

Uy ban nhan dan tinh nhan &roc Van ban so 1138/ BCDQG ngay 
AO/03/2020 cila Ban Chi dao Qu'oc gia phong chtmg dich benh COVID-19 ve 

viec tang cuOng sang 19c, phan luOng, cach ly ca benh COVID-19 tai cac co soy 
kham benh, chila benh (throe sao greei kern theo); Pho Chu tich UBND tinh Vu 
Viet Van coy kien nhu sau: 

1.Giao Soy Y 

- Tiep tic khan truing chi dap cac co sO kham benh, chira benh (bao gom 
ca nha nuarc va to nhan tren dia ban) to chile thgc hien sang 19c, phan luong, 
each ly va quanldieu tri ca benh COVID-19 theo chi dap ciia BO Y te. 

- To chdc kiem tra, giam sat viec sang 19c, phan loai va cach ly nguOi 
benh trong cac co sO kham benh, chira benh. Xix 1)",  nghiem cac dan vi, ca nhan 
khOng tlwc hien theo dung cac quy dinh teen, dinh chi hoac dinh chi tam thoi, 
rut giAy phep hoot &Ong/ chimg chi hanh nghe 	cac ca so khan' benh, 
chtta benh va ca nhan vi pham. 

2. SO Th8ng tin va Truyen th8ng, Bao Vinh Phuc, Dai Phat thanh Truyen 
hinh tinh: Thong tin, tuyen truyen tren cac phuang tien thong tin dai chi:mg dm 
dia phuang den ngtx6i dan de chu ding tuan thu sang 19c, phan luong kham benh 
khi den ca soy kham benh, china benh; Cung cap so dien thoai &rang day nong, 
cac hinh thirc thong tin lien lac khac (trang web) de nguoi benh clang 14 kham 
benh khi có trieu chUng lam sang; yeu to dich to lien quan den dich COVID-19./. 

TL.CHU TICH 
KT IfANJI VAN PHONG 

tiANityAN PHONG 

inh Lcri 

UY BAN NHAN  DAN 	 LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIETNAM 
TiNH VINH PHUC 	 DOc lap - Tv do - I-4nh pink 

:451OUBND-VX 1 
V/v tang cuing sang lac, phan 1u8ng, 
cach ly ca bOh COVID-19 tai cac ca 
soy kham Nnh, chita 1:•41h 

Kinh 

Vinh Pik, ngay41 thong  3  nom 2020 

Nei nhp: 
- ChU tich, cac PCT UBND tinh; 
- CVP, cac PVP UBND tinh; 
- Nhu kg; 
- CV: VX1; 
- VT ( Tr  Of  b).,, 



BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG 

HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA 

VI RÚT CORONA GÂY RA 
_______________ 

Số: 1138/BCĐQG 
V/v tăng cường sàng lọc, phân luồng, 

cách ly ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở 

KB, CB  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các nhiều nước trong 

khu vực và trên toàn thế giới; đặc biệt tại Việt Nam hiện nay đã xuất hiện những 

nguồn lây và nhiều ca bệnh mới. Dự báo thời gian tới sẽ có các ca bệnh nghi ngờ 

sẽ đến khám tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Để bảo đảm việc sàng lọc, phân 

luồng, cách ly và quản lý ca bệnh, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn, 

chỉ đạo cụ thể. Tuy nhiên một số cơ sở đã không thực hiện nghiêm, để lọt ca bệnh 

không được cách ly và quản lý kịp thời. Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Đ/c 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ 

đạo thực hiện một số nội dung cấp bách sau: 

- Tiếp tục khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm 

cả nhà nước và tư nhân trên địa bàn) tổ chức thực hiện sàng lọc, phân luồng, cách 

ly và quản lý điều trị ca bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế (Phụ lục kèm 

theo), đặc biệt lưu ý: 

(1) Sàng lọc người bệnh ngay khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

+ Có biển chỉ dẫn phân luồng ngay tại cổng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

cho các đối tượng có triệu chứng lâm sàng: sốt, ho, khó thở,…; yếu tố dịch tễ liên 

quan đến dịch COVID-19 (theo quy định tại Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 

06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y Tế). 

+ Phân công nhân viên y tế hướng dẫn sàng lọc toàn bộ người bệnh tới 

khám bệnh, chữa bệnh trước khi vào Khoa khám bệnh (bằng bảng hỏi), tuyệt đối 

không để người bệnh có dấu hiệu lâm sàng; yếu tố dịch tễ vào chung phòng chờ 

khám bệnh với các người bệnh khác. 

(2) Phân luồng người bệnh: Toàn bộ người bệnh có dấu hiệu lâm sàng; yếu 

tố dịch tễ sẽ được phân luồng tới phòng chờ khám bệnh, phòng khám bệnh riêng 

biệt. Đảm bảo các điều kiện cách ly. 

(3) Quản lý ca bệnh nghi ngờ/ có thể/ xác định COVID-19:  



+ Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện và tương đương trở lên 

bố trí khu vực riêng để tiếp nhận, quản lý, điều trị ca bệnh nghi ngờ/ có thể/ xác 

định COVID-19. 

+ Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa nhà nước, tư nhân ngay sau khi 

phát hiện có ca bệnh nghi ngờ cần ghi lại thông tin liên lạc của người bệnh và báo 

ngay cho Sở Y tế hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của địa phương để có biện 

pháp theo dõi, quản lý, cách ly người bệnh. 

- Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa 

phương đến người dân để chủ động tuân thủ sàng lọc, phân luồng khám bệnh khi 

đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp số điện thoại đường dây nóng, các 

hình thức thông tin liên lạc khác (trang web) để người bệnh đăng ký khám bệnh 

khi có triệu chứng lâm sàng; yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch COVID-19.  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sàng lọc, phân loại và cách ly người bệnh 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không 

thực hiện theo đúng các quy định trên, đình chỉ hoặc đình chỉ tạm thời, rút giấy 

phép hoạt động/ chứng chỉ hành nghề đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 

cá nhân vi phạm.  

Đề nghị các Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ (để báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ; 

- VPTW Đảng, BTGTW, VPQH, VPCTN, VPCP 
(để biết); 

- BYT: YTDP, KCB, QLD, MT, KHTC, TBCT, 

TTKT, HTQT, PC, VPB; 
- Lưu: VT, BCĐQG, BYT (KCB) (3). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long 

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ 

 

- Công văn số 519/BYT-KCB ngày 06/02/2020 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn 

tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính 

do nCoV; 

- Công văn số 912/BYT-KCB ngày 26/02/2020 của Bộ Y Tế về việc tăng cường 

quản lý ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến cơ sở; 

- Công văn số 126/KCB-NV ngày 28/02/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh 

– Bộ Y Tế về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Công văn số 159/KCB-NV ngày 15/02/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh 

– Bộ Y Tế về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm 

COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 322 /QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút 

Corona mới (2019-nCoV). 

- Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc 

ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi 

rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 

---------------------------- 
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