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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phối hợp phòng, chống bệnh
viêm đường hô hấp cấp do nCoV

Kính gửi:
- Trường Đại học Tây Bắc;
- Trường Cao đẳng Sơn La;
- Trường Cao đẳng Y tế Sơn La.
Thực hiện Công văn số 372/BYT-DP ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về
việc tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV,
Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), Sở Y tế đề nghị các đơn vị
phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
- Phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát chặt chẽ,
kiểm tra tình trạng sức khỏe số lượng sinh viên trong toàn trường, đặc biệt là
sinh viên Lào đang du học và có tiền sử di cư từ những vùng có dịch; khi phát
hiện trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh do nCoV cần thực hiện ngay
việc cách ly, khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm xác định các tác nhân gây bệnh
và quản lý đối với các trường hợp nghi ngờ theo quy định để hạn chế lây lan.
- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và
mạng xã hội về tình hình dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập
vào địa bàn tỉnh Sơn La, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để giáo viên
và học sinh, sinh viên không hoang mang lo lắng; phối hợp thực hiện tốt các
biện pháp phòng bệnh.
- Lập và gửi danh sách giáo viên, học sinh và sinh viên có tiếp xúc gần với
người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối cho các đơn vị y tế gần
nhất; thực hiện cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ để lấy mẫu xét
nghiệm. Hướng dẫn cho việc chăm sóc tại nhà của người bệnh và phòng ngừa

lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình.
- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm theo
Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.
Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, NVYD.
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