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Số: 3181 /SYT-KHNVTC

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 7 năm 2021

V/v Tổ chức chuẩn bị sẵn sàng
tiếp nhận, thu dung điều trị
người bệnh COVID-19 chưa có
triệu chứng, bệnh nhẹ.

HỎA TỐC

Kính gửi:

Trung tâm Y tế các huyện: Ninh Hải,
Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc
và Thuận Nam.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện nhiều người nhiễm COVID-19,
trong đó có chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, số người nhiễm COVID19 được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh
phổi có thể gia tăng trong những ngày đến.
Để đảm bảo đáp ứng kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” trong công
tác điều trị người bệnh COVID-19, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà
soát lại Kế hoạch, phương án và chuẩn bị kích hoạt Khoa Điều trị Covid với cơ
số mỗi đơn vị 20 giường bệnh, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật
chất, trang thiết bị, danh mục thuốc điều trị, vật tư tiêu hao, trang bị phòng hộ,
công tác kiểm soát lây nhiễm theo quy định của Bộ Y tế. Trong những ngày đến,
Sở Y tế sẽ giao các đơn vị tổ chức thực hiện tiếp nhận, thu dung điều trị người
bệnh COVID-19 chưa có triệu chứng, bệnh nhẹ; những trường hợp bệnh diễn
tiến nặng chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và
Bệnh phổi.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện
hoàn thành trước ngày 20/7/2021; báo cáo tình hình hoạt động, vướng mắc
nếu có về Sở Y tế xem xét giải quyết kịp thời./.
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