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Thực hiện Văn bản số 1920/SYT-QLHNYD ngày 29/6/2021 của Sở Y tế 

Vĩnh Phúc v/v tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (được sao gửi kèm). Chủ tịch UBND huyện, Trưởng 

ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện chỉ đạo như sau:  

1. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan hướng 

dẫn, kiểm tra, theo dõi và yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa 

bàn huyện thực hiện nghiêm các nội dung theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản 

số 1920/SYT-QLHNYD ngày 29/6/2021. 

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm 

các nội dung sau: 

- Áp dụng nguyên tắc 5K đối với tất cả nhân viên y tế, người bệnh và người 

nhà người bệnh. 

- Thực hiện đầy đủ các bước trong việc sàng lọc, phân luồng, cách ly tạm 

thời người bệnh đúng quy định khi khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám. 

- Tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 đối với tất cả nhân viên y tế 

theo hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh ban hành theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Cung cấp đầy đủ và sử dụng đúng phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu 

chuẩn cho nhân viên y tế khi trực tiếp khám, chăm sóc người bệnh tại các vị trí có 

nguy cơ nhiễm SARS-COV-2. 

- Tăng cường tuân thủ vệ sinh tay và vệ sinh khử khuẩn hiệu quả môi trường 

bề mặt, đặc biệt các vị trí nhiều người tiếp xúc (nút bấm cầu thang, tay nắm cửa, 

bàn phím máy tính, khu vực đăng ký khám bệnh, khu vực thu tiền, ...). 

- Bảo đảm thông thoáng và trao đổi không khí tối đa trong phòng khám, 

phòng làm việc bằng thông khí tự nhiên hoặc thông khí cơ học. 

Trong quá trình thực hiện, các phòng khám báo cáo kịp thời chính quyền và 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

xã, thị trấn; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. 
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cơ quan y tế địa phương khi có các sự cố, tình huống bất thường liên quan đến dịch 

bệnh Covid-19. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám chịu trách 

nhiệm toàn diện khi để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh tại phòng khám. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TT HU, TTHĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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