UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 383 /SYT-NVY

Gia Lai, ngày 15 tháng 02 năm 2021

V/v tiếp tục triển khai các biện
pháp trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các đơn vị Y tế trực thuộc Sở;
- Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai;
- Các TTYT cao su trên địa bàn tỉnh;
- Các Sở, ban ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Thông báo kết luận số 29/TB-VPUB ngày 11/02/2021 của Văn
phòng UBND tỉnh Gia Lai về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng
chống dịch tại các huyện, thị xã, thành phố
Để triển khai tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế - Cơ quan Thường trực phòng, chống dịch đề nghị các cơ sở y tế, các Sở, ban
ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau:
1. Các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh; tổ chức phân tuyến điều trị, phân luồng khám sàng lọc hợp lý ngay
từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm, tăng cường kiểm soát nhiễm
khuẩn trong bệnh viện; chỉ định xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu hiện ho,
sốt trong cộng đồng đến khám tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà nghi ngờ
nhiễm hoặc có yế tố dịch tễ về Covid-19.
- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân cho các lực
lượng chống dịch, đội ngũ y bác sỹ thực hiện công tác khám, chữa bệnh, không để lây
nhiễm chéo; không được lơ là chủ quan để dịch bệnh bùng phát, lây lan từ cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.
- Tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe đối với tất cả trường
hợp tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân Covid-19, nếu phát hiện bất kỳ trường
hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức
cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.
- Tiếp tục quán triệt sâu sắc đến cán bộ, viên chức lao động của đơn vị thiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh chỉ đạo của Chỉ thị số
05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 95/CĐ-BYT, Chỉ thị số 02CT/TU ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai; Chỉ thị số 04/CT-
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UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tinh Gia Lai và các nội dung chỉ đạo
của UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.
- Triển khai tốt công tác tiếp nhận, tổ chức cách ly, điều trị các ca bệnh Covid19 theo quy định của Bộ Y tế
- Tiếp tục thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống
dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐBYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế; duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về
sàng lọc, phân loại, phân luồng theo hướng dẫn tại Công văn số 1385/CV-BCĐQG
ngày 19/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiêm chéo trong bệnh viện, đặc biệt tại các
khoa điều trị bệnh nhân nặng; tiếp tục đảm bảo công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi
trường theo quy định.
- Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy
định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Sở
Y tế để chỉ đạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tiến hành điều tra, xử lý kịp thời
dịch bệnh.
b) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Là cơ quan thường trực phòng, chống dịch của ngành, tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình và theo dõi sát diễn biến của dịch để tham mưu
lãnh đạo Sở Y tế những phương án phòng, chống dịch phù hợp để trình UBND tỉnh và
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh chỉ đạo sẵn sàng xử lý các tình
huống dịch bệnh trong thời gian tới.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường điều tra
dịch tễ, tiếp tục rà soát, truy vết đối với tất cả các trường hợp trở về từ vùng dịch theo
Thông báo của Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, để đảm bảo hạn chế tối đa việc lây lan
dịch bệnh ra cộng đồng.
- Tiếp tục duy trì lấy mẫu xét ngiệm các trường hợp F1 theo quy định, thực hiện

lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng ra cộng đồng các vùng phong toả,
vùng có nguy cơ cao, vùng phụ cận; lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các lực lượng
làm nhiệm vụ chống dịch; Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tăng cường
giám sát, tư vấn khai báo y tế và lấy mẫu xét ngiệm (tùy vào đối tượng theo quy định)
đối với công dân đi từ vùng dịch trở về.
- Phối hợp chặt chẽ với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai triển khai
mạnh mẽ các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự
bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm
khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế. Yêu cầu mọi
người đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trên các phương tiện giao thông và các nơi công
cộng, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.
c) Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố
Phối hợp với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể cấp
huyện, xã, thôn, làng, tổ dân phố tăng cường điều tra dịch tễ, giám sát, theo dõi chặt số
người từ các tỉnh, thành phố về tại địa phương đê thực hiện đúng quy định về khai báo,
cách ly y tế. Nếu người về từ vùng có dịch phải băt buộc cách ly tập trung; người về từ
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vùng chưa có dịch phải khai báo y tế và theo dõi sức khoẻ theo quy định.
Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch nhất là tại các cơ sở y
tế, duy trì các đội chống dịch cơ động của đơn vị, phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị
liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tại các chốt chặn trên địa bàn tỉnh, các khu cách ly,
lực lượng cán bộ y tế truy vết... luân phiên, phù hợp và có lực lượng dự phòng để đảm
bảo về sức khoẻ, thực thi nhiệm vụ chống dịch trong thời gian dài.
Phối hợp chặt chẽ với ban ngành, đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh các hoạt
động tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, yêu cầu
mỗi người dân phải thực hiện thông điệp 5K trong phòng, chống Covid-19 (đeo khẩu
trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và khai báo
y tế).
2. Các Sở, ban ngành của tỉnh
- Thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, vệ sinh các dụng cụ sinh hoạt hàng
ngày bằng dung dịch sát khuẩn thông thường hoặc CloraminB (Clorin), kiểm tra thân
nhiệt tại các cơ quan, trụ sở, công ty, nhà máy, công trường, khu công nghiệp, trường
học, chợ, siêu thị, cơ sở lưu trú, cơ sở bảo trợ xã hội, nơi tạm giam, tạm giữ...;
- Yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục
triển khai Công văn số 20/CV-BCĐ ngày 16/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 của tỉnh về việc hướng dẫn phân luồng, khử khuẩn và vệ sinh môi
trường khi có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc
xá của người lao động.
- Đề nghị các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai quán triệt các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời yêu cầu mỗi người phải
thực hiện thông điệp 5K trong phòng, chống Covid-19 (đeo khẩu trang, khử khuẩn,
không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và khai báo y tế).
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố
Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt số người từ các tỉnh, thành phố trở
về tại địa phương để thực hiện đúng quy định về khai báo, cách ly y tế. Nếu những
trường hợp trở về từ vùng có dịch phải bắt buộc cách ly y tế tập trung; người về từ
vùng chưa có dịch phải khai báo y tế và theo dõi sức khoẻ theo quy định.
Tiếp tục chỉ đạo các UBND xã, phường, thị trấn duy trì các hoạt động phòng,
chống dịch tại địa phương, phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở và Tổ
Covid cộng đồng, thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường
hợp để tuyên truyên, vận động người dân tự giác khai báo y tế và tuân thủ các biện
pháp phòng, chống dịch.
Tổ chức thực hiện nghiêm, đúng quy định về việc tổ chức cách ly tập trung và
tiếp tục giám sát các trường hợp về địa phương, sau cách ly tập trung tại gia đình theo
quy định.
-

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, yêu cầu mỗi
người dân phải thực hiện thông điệp 5K trong phòng, chống Covid-19 (đeo khẩu trang,
khử khuân, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và khai báo y tế);
xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định.
-
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Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh triển khai
thực hiện; đề nghị các Sở, ban ngành, cơ quan đơn của tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố phối hợp triển khai. /.
Nơi nhận :
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Trưởng BCĐ tỉnh (Để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ của tỉnh;
- Ban lãnh đạo Sở (để theo dõi);
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Hà Nam
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Phụ lục: Danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 để áp
dụng các biện pháp phòng, chống dịch
(cập nhật đến 10 giờ ngày 10/02/2021)

Tỉnh/TP

Huyện
(hoặc
thành
phố,
quận, thị
xã)

Xã (hoặc phường, thị trấn) và các địa
điểm cụ thể

Thời gian

THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG

TP Hồ Chí
Minh

Quận Tân
Bình

- Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15,
quận Tân Bình
- Quán phở A75 Bạch Đằng, phường 2,
quận Tân Bình
- Lô F, Chung cư Carillon số 1 Trần Văn
Danh phường 13, quận Tân Bình
- 16 Ấp Bắc phường 13, quận Tân Bình
- Mắt Bảo BPO, 12 Núi Thành, phường 13,
quận Tân Bình
- Công ty TNHH Dịch vụ Việt Trung Sơn –
24 Tân Canh, phường 1, quậnTân Bình
- Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội - 1 Phạm Văn
Hai, phường 1, quậnTân Bình
- Hẻm 29 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận
Tân Bình
- Hẻm số 2 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân
Bình
- Quán cafe 11 Đặng Văn Sâm, phường 2,
quận Tân Bình
- Giấc mơ sữa Việt - 114A Hoàng Hoa
Thám, phường 12, quận Tân Bình
- Đường Lê Duy Nhuận, phường 13, quận
Tân Bình
- Co.op Food 12A Trần Văn Danh, phường
13, quận Tân Bình
- Viva Star Coffee - 45 Hoàng Hoa Thám,
phường 13, quận Tân Bình
- Quán nem Ninh Hòa - 97-99 Bàu Cát,
phường 14, quận Tân Bình

Quận 1

Hẻm số 168 đường Nguyễn Cư Trinh (khu
Mả Lạng), phường Nguyễn Cư Trinh

Từ ngày
06/02/2021
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- Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ,
phường 6
- Hẻm 251 Quang Trung, phường 10
- Hẻm 139/24 đường số 28, phường 6
- 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6
- Hẻm 480 Bình Quới, phường 28, quận
Quận Bình Bình Thạnh
Thạnh
- Hẻm 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21,
quận Bình Thạnh
- Hẻm 60, Khu phố 5, Nguyễn Văn Cự,
Quận Bình phường Tân Tạo A, quận Bình Tân
Tân
- Hẻm 67 Nguyễn Thị Tú, phường Bình
Hưng Hòa B, quận Bình Tân
- Ủy Ban Nhân dân quận 10 - 474 Đường
3/2, phường 14
Quận 10
- 28. Làng nướng Nam bộ - 302A Tô Hiến
Thành, phường 15
Thành phố - Hẻm 441 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn
Phú A
Thủ Đức
(quận 9
- Vườn nướng Mái đỏ - 146 Tây Hòa,
cũ)
phường Phước Long A
- Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây,
- Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc,
Quận 12
- Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc,
- Khu phố 7, phường Hiệp Thành,
- Viva Star Coffee – 242C Thoại Ngọc Hầu,
Quận Tân phường Phú Thạnh
Phú
- Làng nướng Nam bộ - 14 Dương Đức
Hiền, phường Tây Thạnh
Quận 3
Hẻm 75, 79 Trần Văn Đang, phường 9
Quận Gò
Vấp

*Lưu ý:
- Tất cả các trường hợp công dân đi về từ các địa phương theo thông báo
tại Công văn số: 22/CV-BCĐ ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai và danh sách cập nhật theo Công văn này phải liên
hệ cơ sở y tế gần nhất thực hiện khai báo y tế và được tư vấn, xem xét lấy mẫu
xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định;
- Các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 như: che
dấu, tiếp nhận người nhập cảnh trái phép, người về từ vùng dịch không khai báo
y tế và vi phạm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch khác sẽ bị xử lý
nghiêm theo pháp luật.

