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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày            tháng 5 năm 2021 

 Kính gửi: Các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, 

 Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, 

các ca bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - cơ sở Kim Chung, Bệnh viện K - cơ 

sở Tân Triều đang tiếp tục gia tăng, việc tăng cường phát hiện ca bệnh, đồng thời kiểm 

soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 đang là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm vụ 

phòng chống dịch hiện nay. 

 Thực hiện Văn bản số 361/DP-DT, ngày 06/5/2021 và Văn bản số 367/DP-DT, 

ngày 07/5/2021 của Cục Y tế dự phòng về việc rà soát, cách ly người về từ khu vực có 

dịch, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu: 

 1. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

 - Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn của ngành. Kiểm soát danh tính, thông tin 

dịch tễ các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19. Không công bố, công khai danh 

tính các ca bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Quán triệt và chỉ đạo cán bộ nghiêm cấm việc tự ý chụp ảnh, xử dụng các hình 

ảnh, tư liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh (Phiếu xét nghiệm, thông tin dịch 

tễ người bệnh…) phát tán lên các các trang mạng xã hội Fb, Zalo, Viber,… hoặc chia sẻ 

cho người thân, bạn bè. Nếu đơn vị nào để xảy ra hiện tượng trên thì Thủ trưởng đơn vị 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở. 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành 

 2.1. Tăng cường rà soát, truy vết những trường hợp là người bệnh đến khám, điều 

trị nội hoặc ngoại trú; người nhà người bệnh chăm nuôi, đến thăm và các trường hợp 

liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - Cơ sở Kim Chung, Bệnh viện K - cơ 

sở Tân Triều theo các thông báo khẩn số 02, 03 của Sở Y tế trên địa bàn quản lý (danh 

sách bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật gửi về TTYT các huyện, thị, 

thành). Thực hiện các biện pháp cách ly y tế phù hợp: 

 - Đối với các trường hợp từng đến những khoa, phòng có ghi nhận người mắc 

COVID-19 tại hai Bệnh viện nêu trên: áp dụng cách ly y tế tập trung 21 ngày; sau đó trở 

về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe 07 ngày (theo hướng dẫn tại Văn bản số 

1042/CV-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh 

về việc tuân thủ quy định cách ly tế tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung). 

 - Đối với các trường hợp đi đến hai bệnh viện trên, nhưng không trực tiếp khám, 

điều trị, chăm nuôi,… tại các khoa phòng chưa ghi nhận người mắc COVID-19: áp dụng 

cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 21 ngày kể từ ngày cuối cùng rời khỏi Bệnh viện; 

sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 07 ngày. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 02 

lần: lần đầu sau khi phát hiện tại địa phương; lần thứ hai sau khi kết thúc cách ly tại nhà 

21 ngày kể từ ngày cuối cùng rời khỏi Bệnh viện. 
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2.2. Tất cả các trường hợp trước khi đưa đến các Cơ sở cách ly tập trung trên địa 

bàn tỉnh phải chuẩn bị đầy đủ báo cáo dịch tễ, kèm theo danh sách trường hợp được áp 

dụng biện pháp cách ly tập trung và có xác nhận của Thủ trưởng TTYT tuyến huyện. 

Lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 trước khi vận chuyển người bệnh. 

Lưu ý: Chỉ vận chuyển các trường hợp này đến cơ sở cách ly tập trung sau khi 

thống nhất danh sách với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

2.3. Phối hợp với Phòng Y tế các huyện, thị, thành tham mưu UBND cấp huyện: 

- Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, hoàn thiện lại các phương án, kịch bản dịch 

bùng phát trên diện rộng đã được xây dựng. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung tuyến 

huyện khi các cơ sở cách ly của tỉnh quá tải. 

 3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

3.1. Là đầu mối, phân loại các trường hợp phải cách ly y tế tế tập chung. Căn cứ 

danh sách của các đơn vị (tại mục 2.2), phân loại các đối tượng có bệnh lý nền, phải 

chăm sóc y tế để ưu tiên chuyển về Cơ sở cách ly tập trung - Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

3.2. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại Cơ sở cách ly tập trung - Trung tâm 

GDQPAN, Trường Đại học Hùng Vương. Thời gian thực hiện lấy mẫu xét nghiệm: tối 

thiểu 05 lần, lần lượt vào các ngày: ngày đầu tiên vào khu cách ly tập trung; ngày thứ 5, 

thứ 10, thứ 15 và thứ 20 (kể từ lần cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây). Ngoài ra, có thể 

xét nghiệm đột xuất tùy thuộc vào một số tình huống cụ thể. 

3.3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các điều kiện phòng 

chống dịch COVID-19 tại Cơ sở cách ly tập trung - Trung tâm GDQPAN, Trường Đại 

học Hùng Vương đảm bảo theo quy định 

4. Bệnh viện đa khoa tỉnh 

4.1. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại cơ sở cách ly tập trung - Bệnh viện đa khoa 

tỉnh; Thời gian thực hiện lấy mẫu xét nghiệm: tối thiểu 05 lần, lần lượt vào các ngày: 

ngày đầu tiên vào khu cách ly tập trung; ngày thứ 5, thứ 10, thứ 15 và thứ 20 (kể từ lần 

cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây). Ngoài ra, có thể xét nghiệm đột xuất tùy thuộc vào 

một số tình huống cụ thể. 

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm theo chỉ đạo của Sở Y tế tại Văn 

bản số 1020/SYT-NVY&QLHN, ngày 03/5/2021 về việc thời gian trả kết quả xét 

nghiệm SARS-Cov-2. 

4.2. Đảm bảo công tác thu gom, phân loại, xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly 

tập trung, Bệnh viện dã chiến 

4.2.1. Là đầu mối, phụ trách việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 

tại Bệnh viện dã chiến của tỉnh và tại 03 cở sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh gồm: 

- Cơ sở cách ly tập trung - Bệnh viện đa khoa tỉnh; địa điểm Ban bảo vệ sức khỏe 

cán bộ cũ, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

- Cơ sở cách ly tập trung - Khách sạn Hương Giang, Công ty Thương mại Kim 

Cương TNHH, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 
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- Cơ sở cách ly tập trung - Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh - Trường Đại 

học Hùng Vương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

4.2.2. Ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Hà thực hiện việc vận 

chuyển và xử lý 100% rác thải, chất thải tại các địa điểm nêu trên đảm bảo an toàn theo 

quy định. 

4.2.3. Phân công cán bộ đầu mối hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc phân loại, 

thu gom rác thải, chất thải và đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường khu vực điều trị 

cách ly, tại cơ sở cách ly y tế tập trung theo đúng hướng dẫn được ban hành kèm theo 

Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc ban 

hành  Hướng dẫn Quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19. 

4.2.4. Dự trù, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác, phân 

loại, thu gom rác thải đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch.   

 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 của tỉnh; 

- GĐ và các PGĐ SYT; 

- UBND các huyện, thị, thành (để ph/hợp ch/đạo); 

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Ngọc 
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