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 BỘ Y TẾ 
_________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

Số:        /CT-BYT Hà Nội, ngày     tháng 10 năm 2020 
 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19  
____________________________________________________ 

 

Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, 

dịch bệnh tại nhiều quốc gia đã bùng phát trở lại với tốc độ lây lan và số ca tử 

vong cao hơn trước sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Trong thời 

gian tới, dịch bệnh vẫn tiếp tục gia tăng ở một số quốc gia. Tại nước ta, tình hình 

dịch bệnh đã được kiểm soát, với hơn 25 ngày không ghi nhận trường hợp mắc 

mới trong cộng đồng. Mặc dù vậy, nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực, 

xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan trong cộng đồng và tại các cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở y tế. Vẫn còn tình trạng người nhập cảnh trái phép và có khả năng 

gây bùng phát dịch như tại Đà Nẵng trong thời gian vừa qua. Để tăng cường 

công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị: 

1. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế 

ngành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện nghiêm các ý kiến 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 

24/9/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục tham mưu cho 

Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch và trực tiếp chỉ đạo thực hiện hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ 

Y tế và các Bộ, ngành liên quan. 

2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp chịu trách nhiệm 

về công tác phòng, chống dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tuyệt đối không 

để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.   

- Triển khai tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các 

dịch bệnh truyền nhiễm, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn; cập nhật 

thường xuyên việc thực hiện bệnh viện an toàn thông qua ứng dụng công nghệ 

thông tin theo hướng dẫn của Bộ Y tế.   

- Thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để 

người bệnh tới khám bệnh, chữa bệnh, người đi lại giữa các khoa, phòng để 

phòng, chống lây nhiễm trong bệnh viện; chú trọng đảm bảo công tác kiểm soát 

nhiễm khuẩn tại bệnh viện, nhất là tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng; đảm 

bảo công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường.  
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- Thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định; xét nghiệm bệnh nhân 

có bất kỳ biểu hiện triệu chứng của bệnh, xét nghiệm bệnh nhân nặng, bệnh 

nhân nằm ở các khoa cấp cứu, thận nhân tạo, hồi sức tích cực, hô hấp…; xét 

nghiệm cho nhân viên y tế tại các khoa này, tránh việc lây nhiễm từ nhân viên y 

tế cho người bệnh. 

- Tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà đến thăm, chăm sóc phải 

thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng 

thiết bị di động thông minh; có hình thức phân luồng ưu tiên đối người đến 

khám, điều trị thực hiện việc cài đặt và bật ứng dụng truy vết. Mở rộng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký lịch khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, 

khám bệnh từ xa. 

- Thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân tại bệnh viện và 

các biện pháp đảm bảo an toàn cho các đối tượng có nguy cơ cao là người cao 

tuổi, người có bệnh lý nền, người khuyết tật… Hạn chế người nhà đến thăm, 

chăm sóc người bệnh; trường hợp cần thiết thì phải thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch cá nhân theo quy định của Bộ Y tế.  

- Tổ chức tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân 

viên y tế, đặc biệt trong việc tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh, dự phòng 

lây nhiễm đối với nhân viên y tế và tại cơ sở y tế, kỹ thuật sử dụng máy thở. 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để sẵn sàng tiếp nhận 

bệnh nhân, đáp ứng với tình huống dịch bệnh. Chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản cho 

tình huống xấu; tổ chức diễn tập cho các tình huống.  

- Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng ngày việc tuân thủ các biện 

pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các khoa, phòng và toàn bộ bệnh 

viện; đồng thời có phương án xử lý, kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân không 

tuân thủ.  

3. Đối với các đơn vị y tế dự phòng 

- Thực hiện nghiêm việc kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, yêu cầu tất cả 

người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo y tế; khuyến cáo mạnh mẽ việc cài đặt 

ứng dụng Bluezone phục vụ truy vết nhanh; giám sát phát hiện sớm các trường 

hợp nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức phân loại các trường hợp phải cách ly phù hợp 

theo quy định ngay tại cửa khẩu; theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe của người 

nhập cảnh hằng ngày trong thời gian cách ly, giám sát y tế. 

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh 

tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch 

không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng. 

- Triển khai kế hoạch xét nghiệm theo các giai đoạn của dịch bệnh, nhóm đối 

tượng ưu tiên; xác định phương án gộp mẫu xét nghiệm phù hợp, điều chuyển 

mẫu cho các đơn vị khác để giám sát, phát hiện, cách ly, điều trị kịp thời và đảm 

bảo chất lượng kết quả xét nghiệm, an toàn sinh học, tiết kiệm nguồn lực.  
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- Nâng cao năng lực của các đội phản ứng nhanh đáp ứng dịch để sẵn sàng 

điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết; tổ 

chức diễn tập, tập huấn về giám sát phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ y tế 

về công tác báo cáo, giám sát, lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu và xét nghiệm.  

- Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng về phòng, chống 

dịch COVID-19; đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế, cài đặt và 

sử dụng các ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế. 

4. Đối với Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Tham mưu chính quyền địa phương đầu tư nguồn lực, thực hiện phương 

châm 4 tại chỗ khi dịch xảy ra trên địa bàn. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện phòng, chống dịch trong tình hình mới đối với các cơ quan, đơn vị, 

trường học và các địa điểm cần giám sát trên địa bàn; có biện pháp xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh; xét nghiệm 

cho người nhập cảnh theo quy định, tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở 

cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng, đặc biệt khi thực hiện cách ly tại các 

cơ sở lưu trú, khách sạn hay các đơn vị cách ly ngoài quân đội. Xử lý nghiêm các 

trường hợp khai báo y tế không trung thực, không thực hiện cách ly theo quy định.     

- Xây dựng và triển khai phương án chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết 

bị y tế để hỗ trợ các cơ sở y tế đáp ứng với tình huống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ, kịp thời về 

chế độ bảo hộ lao động, chế độ phụ cấp thường trực phòng, chống dịch theo quy 

định hiện hành.  

5. Đối với các Viện nghiên cứu 

- Rà soát, tham mưu các biện pháp chuyên môn kỹ thuật về giám sát, đáp 

ứng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình dịch và tiến bộ kỹ thuật của 

các nước trên thế giới; hướng dẫn, giám sát các địa phương thực hiện các hướng 

dẫn chuyên môn, kỹ thuật theo quy định.  

- Tiếp tục hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng, đánh giá, công 

nhận năng lực xét nghiệm khẳng định, tăng nhanh công suất xét nghiệm xác định 

SARS-CoV-2 khi cần thiết; đề xuất sử dụng sinh phẩm theo từng tình huống dịch 

và đánh giá hiệu quả gộp mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển vắc xin phòng bệnh COVID-19, 

các phương pháp xét nghiệm mới để sàng lọc, xác định SARS-CoV-2; tập trung 

hợp tác quốc tế với các quốc gia đã có kết quả thử nghiệm lâm sàng vắc xin 

phòng bệnh COVID-19. 
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6. Tổ chức thực hiện 

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các 

ngành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này. Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Y tế dự phòng trực tiếp đôn đốc, theo dõi, 

kiểm tra việc thực hiện. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ 

và các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. Nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế để xem 

xét chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/cáo); 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/cáo); 

- Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19; 

- VP TW Đảng, VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, BTGTW; 

- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Các Đ/c Thứ trưởng BYT; 

- Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra BYT; 

- Các đơn vị trực thuộc BYT; 

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- SYT tỉnh, TP trực thuộc TW;  

- TT.KSBT, YTDP tỉnh, TP; 

- Lưu: VT, VPB1. 

Q. BỘ TRƯỞNG 

 

 [daky] 

 

  

Nguyễn Thanh Long 
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