BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19
THÀNH PHỐ BẮC GIANG
––––––––
Số: 79 / BCĐ-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––
TP. Bắc Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2022

V/v tăng cường quản lý, quan tâm
chăm sóc việc điều trị F0 tại nhà

Kính gửi:
- Phòng Y tế thành phố;
- Trung tâm y tế thành phố;
- Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 phường, xã.
Trước tình hình số bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà ngày càng tăng
trong thời gian gần đây; để đảm bảo việc cách ly, điều trị tại nhà của các bệnh
nhân Covid-19 được hiệu quả, đúng quy định, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 thành phố có ý kiến như sau:
1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường, xã:
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các hướng dẫn, quy định
về cách ly điều trị F0 tại nhà (Hướng dẫn số 16/HD-SYT ngày 08/01/2022 của
Sở Y tế về hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà; Hướng dẫn số
45/HD-SYT ngày 11/02/2022 của Sở Y tế về hướng dẫn quản lý người mắc
Covid tại nhà…). Hình thức tuyên truyền đa dạng: nhóm Zalo, niêm yết tại nơi
công cộng, trực tiếp, xe loa, loa truyền thanh…
- Thành lập và duy trì các nhóm Zalo giữa bệnh nhân Covid-19 và thầy
thuốc, đội ngũ tư vấn để tạo thuận lợi cho bệnh nhân khi cần liên hệ tư vấn, hỏi
thông tin. Công khai ít nhất 05 số điện thoại của tổ tư vấn trên nhóm zalo.
- In và cấp phát tờ rơi cho 100% người bệnh Covid-19 (trong đó có số
điện thoại của tổ tư vấn) để bệnh nhân và người nhà biết cách xử trí, cách ly,
điều trị tại nhà (Có mẫu tờ rơi gửi kèm).
- Hằng ngày, cử cán bộ quan tâm, thăm hỏi tình hình sức khoẻ của các
bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn quản lý (qua điện thoại, trực tiếp), sớm phát
hiện và hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp.
2. Trung tâm y tế thành phố: Chỉ đạo tăng cường quản lý, hướng dẫn
chăm sóc, điều trị F0 tại nhà (theo Công văn số 576/SYT-NVY ngày 18/02/2022
của Sở Y tế); thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các Trạm Y tế,
kịp thời chấn chỉnh, giải quyết các khó khăn, vướng mắc.
3. Phòng Y tế thành phố theo dõi, hướng dẫn BCĐ phường, xã và các
đơn vị thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo Trưởng BCĐ thành phố./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Y tế tỉnh Bắc Giang (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VP: LĐ, CVVX;
- Lưu: VT.
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