
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY Khánh Hòa, ngày          tháng  01 năm 2020 

V/v tăng cường công tác phát hiện, 

cách ly, điều trị bệnh viêm phổi 

cấp do chủng vi rút Corona mới 

 

 
  Kính gửi: 

- Các Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Bệnh viện: Quân Y 87, 22-12, Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Nha Trang, Đa khoa Tâm Trí Nha Trang, Giao 

thông vận tải Nha Trang; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 

16/01/2020 về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do 

chủng vi rút Corona mới (nCoV) và tình hình theo dõi, giám sát các ca nghi ngờ đi/đến 

tỉnh Khánh Hòa từ các quốc gia đang có dịch, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phối hợp 

thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Chủ động tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 125/QĐ-

BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV). Đồng thời, tiếp tục thực hiện 

chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 52/SYT-NVY ngày 07/01/2020 về tăng cường 

công tác phòng chống dịch bệnh xâm nhập. 

- Tổ chức khu vực cách ly bệnh nhân (trong thời gian chờ chuyển bệnh nhân 

đến Bệnh viện bệnh nhiệt đới) theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại phần III, mục 2, 

Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020; phòng ngừa cho người bệnh và khách 

đến thăm, phòng ngừa cho nhân viên y tế, xử lý dụng cụ, đồ vải, đồ dùng sinh hoạt cho 

bệnh nhân, xử lý vệ sinh môi trường bệnh viện theo quy định. 

- Trong quá trình khám bệnh, chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh viêm phổi 

cấp do Vi rút, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các đơn vị liên hệ trực tiếp với 

Bệnh viện bệnhNhiệt đớiđể được hỗ trợ. Số điện thoại của Bệnh viện bệnh Nhiệt đới 

để liên hệ, đề nghị hỗ trợ: 0258.3760.115 và 0914.488.329. 

- Bảo đảm hoạt động liên tục số điện thoại đường dây “nóng” của đơn vị và số 

điện thoại của lãnh đạo đơn vị để sẵn sàng tiếp nhận thông tin và phối hợp xử trí khi có 

tình huống khẩn cấp về phòng chống dịch, cách ly, điều trị ca bệnh nghi ngờ và ca 

bệnh xác định bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới và các bệnh truyền 

nhiễm khác. 
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- Thực hiện các biện pháp tuyên truyền về phòng chống lây nhiễm bệnh viêm 

phổi cấp do chủng vi rút Corona mới trong bệnh viện và tại cộng đồng. 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại 

Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ thông 

tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và thực hiện đúng quy định về 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

 2. Bệnh viện bệnh Nhiệt đới. 

- Bệnh viện bệnh Nhiệt đới là đơn vị tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật điều trị 

các bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức khu vực cách ly bệnh nhân theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại phần 

III, mục 2, Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020; phòng ngừa cho người bệnh 

và khách đến thăm, phòng ngừa cho nhân viên y tế, xử lý dụng cụ, đồ vải, đồ dùng 

sinh hoạt cho bệnh nhân, xử lý vệ sinh môi trường bệnh viện theo quy định. 

+ Khu vực nguy cơ cao: Nơi điều trị và chăm sóc người bệnh nghi ngờ hoặc 

chắc chắn nhiễm vi rút corona mới. Khu vực này phải có bảng màu đỏ ghi “Khu vực 

cách ly đặc biệt” và hướng dẫn chi tiết treo ở lối vào, có người trực gác. 

+ Khu vực có nguy cơ: Nơi có nhiều khả năng có người bệnh nhiễm vi rút 

corona mới đến khám và điều trị ban đầu (như khoa hô hấp, cấp cứu, khám bệnh...). 

Khu vực này phải có bảng hướng dẫn chi tiết treo ở lối ra vào và có ký hiệu màu vàng. 

+ Người bệnh cần được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế, hạn chế tối đa biến 

chứng, tử vong. Thời gian cách ly đến khi hết các triệu chứng lâm sàng. 

+ Người bệnh không khó thở cần sử dụng khẩu trang y tế đúng cách khi tiếp 

xúc với người khác đế hạn chế lây truyền bệnh. 

- Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật điều trị cho các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trên 

địa bàn tỉnh khi có yêu cầu. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc 

tế, Viện Pasteur Nha Trang trong công tác cách ly, điều trị, điều tra, giám sát, lấy mẫu, 

gửi mẫu xét nghiệm. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện bệnh Nhiệt đới, Viện Pasteur Nha Trang, 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, các cơ sở khám chữa bệnh và đơn vị liên quan để 

triển khai thực hiện Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona 

mới (nCoV). Đồng thời, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 

52/SYT-NVY ngày 07/01/2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh xâm 

nhập. 

- Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện bệnh Nhiệt đới, Viện Pasteur Nha Trang trong 

công tác điều tra dịch tễ, kiểm tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, gửi mẫu và trả kết 

quả xét nghiệm sớm nhất có thể trong thời gian người bệnh được cách ly, điều trị. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Sở Y tế theo định kỳ hoặc báo cáo đột 

xuất khi cần thiết. Kịp thời tham mưu Sở Y tế đối với các nội dung thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế. 
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- Bảo đảm hoạt động liên tục số điện thoại đường dây “nóng” phòng chống dịch 

tại đơn vị. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tại địa phương tăng cường 

công tác tuyên truyền về phòng chống lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút 

Corona mới trong cộng đồng. 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại 

Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ thông 

tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và thực hiện đúng quy định về 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

 4. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế 

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 52/SYT-NVY ngày 

07/01/2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh xâm nhập. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

trong công tác cách ly các ca bệnh nghi ngờ; cung cấp tên Công ty lữ hành có liên 

quan đến ca bệnh nghi ngờ cho Bệnh viện bệnh nhiệt đới, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật để phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan liên quan trong công tác theo dõi, giám 

sát, lẫy mẫu xét nghiệm và cách ly điều trị. 

5. Về xây dựng Phương án phòng chống dịch 

a) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Xây dựng Phương ánứng phó với các tình huống dịch bệnh viêm phổi cấp do 

chủng vi rút Corona mới (nCoV) trên địa bàn tỉnh.  

- Báo cáo Phương án về Sở Y tế trước ngày 05/02/2020. 

b) Bệnh viện bệnh nhiệt đới 

Xây dựng Phương án phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút 

Corona mới tại bệnh viện, trong đó chú trọng công tác phối hợp và đảm bảo các nội 

dung sau đây: 

- Tổ chức khu vực cách ly bệnh nhântheo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại 

Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020. Trong đó, có Phương án cụ thể cách ly, 

điều trị cho đối tượng khách du lịch là người nước ngoài và các đối tượng khác. 

- Bảo đảm hoạt động liên tục số điện thoại đường dây “nóng” của đơn vị và số 

điện thoại của lãnh đạo đơn vị để sẵn sàng tiếp nhận thông tin và phối hợp xử trí khi có 

tình huống khẩn cấp về phòng chống dịch, cách ly, điều trị ca bệnh nghi ngờ và ca 

bệnh xác định bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới. 

- Có kế hoạch bảo đảm ăn, uống cho người bệnh trong thời gian cách ly, điều 

trị. 

- Bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phân luồng khám chữa bệnh, 

phòng tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, vệ sinh môi trường trong bệnh viện và 

khu vực cách ly người bệnh. 

- Phối hợp với đơn vị lữ hành nhằm bảo đảm phiên dịch viên tiếng nước 

ngoàiphục vụ phiên dịch trong quá trình khám, chữa bệnh cho người bệnh. 
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- Bảo đảm trang bị bảo hộ cho bệnh nhân, người nhà trực tiếp chăm sóc người 

bệnh và nhân viên y tế. 

- Báo cáo Phương án về Sở Y tế trước ngày 05/02/2020. 

c) Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Xây dựng Phương án phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút 

Corona mới tại đơn vị, trong đó chú trọng công tác phối hợp và tổ chức cách ly điều trị 

cho người bệnh. 

- Báo cáo Phương án đồng thời về Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Sở Y tế 

trước ngày 05/02/2020. 

6. Về công tác phối hợp. 

- Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm 

Kiểm dịch Y tế quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với nhau và phối 

hợp với Sở Du lịch, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Sở Y tế, các đơn vị liên quan tại 

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh... trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm 

phổi cấp do chủng vi rút Corona mới. 

- Đối với tình huống liên quan đến khách du lịch, các đơn vị cần phối hợp với 

Sở Du lịch qua số điện thoại đường dây nóng (bấm gọi *2258), cung cấp thông tin 

bệnh nhân và Công ty lữ hành cho Sở Du lịch biết để phối hợp trong việc phiên dịch, 

cách ly, điều trị, tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

7. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu cho 

UBND cùng cấp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng 

vi rút Corona mới trên địa bàn quản lý.  

Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế được đăng trên 

Website của Sở Y tế Khánh Hòa tại địa chỉ http://syt.khanhhoa.gov.vn/ Mục văn bản 

Pháp luật. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Bộ Y tế (VBĐT, b/c); 

- Cục Y tế dự phòng (VBĐT, b/c); 

- Cục Quản lý KCB (VBĐT, b/c); 

- UBND tỉnh (VBĐT, b/c); 

- UBND các huyện, TX, TP (VBĐT, p/h); 

- Viện Pasteur NT (VBĐT, p/h); 

- Sở Du lịch (VBĐT); 

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (VBĐT); 

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng: KHTC, NVD (VBĐT); 

- VPS (VBĐT; đăng Website); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Tấn Phùng 
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