
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SYT-NVY 
V/v tăng cường công tác giám sát, 

xét nghiệm và kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trên địa bàn 

Thái Nguyên, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:   

                      - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; 

- Bệnh viện Quân y 91; 

- Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên; 

- Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng; 

- Bệnh viện đa khoa tư nhân trên địa bàn. 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công điện số 1700/CĐ-BYT 

ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát và kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP; Công điện số 

1695/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về việc bảo đảm khả năng thu dung, 

điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 

Thực hiện Công văn số 5066/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Công văn số 5373/UBND-KGVX 

ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường giám sát và kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Trong thời gian qua một số lượng lớn người dân đã di chuyển từ các tỉnh, thành 

phố đang có dịch COVID-19 trở về địa phương, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong 

cộng đồng. Trên địa  đã xuất nhiện các trường hợp nhiễm COVID-19 tại Định Hóa, 

Đồng Hỷ, Phú Bình, đặc biệt ổ dịch mới xuất hiện tại Thành phố Thái Nguyên, …. Để 

tăng cường giám sát, xét nghiệm và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Sở Y tế đề nghị 

các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, 

tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám 

đốc Sở Y tế về các hoạt động triển khai phòng chống dịch tại đơn vị, tuyệt đối không 

được để dịch bệnh lây nhiễm trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 

HỎA TỐC 
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2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

 - Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh để sẵn sằng kích hoạt đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 theo chỉ 

đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Y tế với phương châm “4 tại 

chỗ”, trong đó có phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực để kịp thời 

ứng phó: nhân lực, phương tiện phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, 

thuốc thiết yếu để đáp ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm công tác sàng lọc, phân luồng, cách ly người 

bệnh ngay từ khi đến cổng/cửa tiếp đón của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chủ động 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm ở nhân viên y tế, người cung cấp dịch vụ có tiếp xúc 

trực tiếp với người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, những người đi từ 

vùng dịch về hoặc những người có triệu chứng sốt, viêm đường hô hấp để phát hiện 

sớm, cách ly phù hợp theo quy định.  

- Hạn chế tối đa người nhà, người thân đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hạn 

chế nhập viện nội trú khi không thực sự cần thiết. Rà soát bố trí khoa, phòng phải 

có phòng đệm, phòng cách ly điều trị bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Bố trí 

phòng đẻ, phòng thủ thuật, phòng mổ đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch sẵn sàng 

đáp ứng phẫu thuận cho những bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá bệnh viện, phòng khám an toàn phòng, 

chống COVID-19 theo Bộ tiêu chí ban hành tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 

16/7/2020 của Bộ Y tế; phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh theo quy định tại Quyết định số 4158/QĐ-BYT ngày 28/8/2021. 

 3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế huyện/thành/thị: 

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với người về từ các địa bàn cấp độ 3, cấp độ 

4 và các tỉnh, thành phố đang có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng như: Thành 

phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, và các tỉnh: Bình Dương, Long An, Đồng Nai, 

Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ... Chủ động tham mưu áp dụng biện pháp 

cách ly phù hợp (trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà/nơi lưu trú nếu không đảm bảo 

điều kiện cách ly theo quy định hoặc cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì tổ 

chức cách ly tập trung để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19). 

- Tăng cường, chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên tại những 

nơi có nguy cơ cao như: Bệnh viện, trường học, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, 

bến xe...; kinh phí thực hiện xét nghiệm từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo phân cấp quản lý. 

- Khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng khẩn trương huy động lực lượng cán 

bộ y tế truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất có thể các trường hợp 

F0, F1 và các trường hợp F2 có nguy cơ cao trên địa bàn; xác định phạm vi và 

tham mưu phong tỏa, cách ly một cách phù hợp; truy vết nhanh các đối tượng tiếp 

xúc gần, thực hiện cách ly theo quy định. 

 - Nâng cao năng lực của các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch để sẵn 

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

tiếp tục tổ chức diễn tập, tập huấn về giám sát phòng, chống dịch COVID-19 cho 
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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 (Khẩu trang - 

Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế); tuyệt 

đối không lơ là, chủ quan, tránh bị động trong mọi tình huống của dịch bệnh. 

- Phối hợp rà soát lại các khu cách ly tập trung để sẵn sàng kích hoạt khi có 

yêu cầu; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết với phương châm “4 tại chỗ”. 

4. Rà soát, truy vết và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

- Người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1): Áp dụng biện pháp cách ly 

tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 03 lần bằng phương pháp Realtime PCR 

mẫu gộp (lần 01 trong vòng 24 giờ, lần 02 vào ngày thứ 3, lần 03 vào ngày thứ 14 

trước khi kết thúc cách ly tập trung). Khi hết thời gian cách ly tập trung và có kết 

quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú đủ 07 

ngày tiếp theo, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe thì thông báo cho cơ sở y tế 

gần nhất để xử trí theo quy định. 

- Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2): Áp dụng biện pháp cách ly y tế 

tại nhà/nơi lưu trú 03 ngày và thực hiện xét nghiệm Test nhanh vào ngày thứ nhất, 

chờ kết quả xét nghiệm của F1: 

+ Nếu kết quả xét nghiệm của F1 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 3 âm tính 

với SARS-CoV-2 thì F2 kết thúc cách ly; hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc, hạn chế 

tụ tập đông người, thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tự theo dõi sức 

khỏe nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe thì thông báo cho cở y tế gần nhất. 

+ Nếu kết quả xét nghiệm của F1 dương tính thì F2 chuyển thành F1 và thực 

hiện cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

- Các trường hợp F3, F4 trở lên: Không áp dụng cách ly y tế, nhưng hạn chế 

đi lại, hạn chế tiếp xúc, hạn chế tụ tập đông người, thường xuyên đeo khẩu trang khi 

đi ra ngoài, tự theo dõi sức khỏe nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe thì thông 

báo cho cở y tế gần nhất. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT,NVY (Hạnh35b). 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Trọng Vũ 
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