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CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
-----------------Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona diễn biến
rất phức tạp, tính đến ngày 21/01/2020, tại Trung Quốc ghi nhận 225 trường hợp mắc, 4
trường hợp tử vong. Đã xảy ra các trường hợp mắc bệnh ở Bắc Kinh, Quảng Đông và đã có
một số cán bộ y tế nhiễm bệnh. Đã ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh xâm nhập tại Thái
Lan 02 trường hợp (người dân thành phố Vũ Hán đến Thái Lan du lịch) và Nhật Bản 01
trường hợp (trở về từ thành phố Vũ Hán và có tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh tại thành phố
Vũ Hán). Tại Việt Nam, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nhưng nguy cơ bệnh xâm nhập
vào nước ta là rất lớn, thông qua khách du lịch, người lao động nhập cảnh từ thành phố Vũ
Hán và vùng có dịch về hằng ngày tại các cửa khẩu hàng không quốc tế là rất lớn, đặc biệt
trong thời điểm gần tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 có sự gia tăng đi lại rất lớn giữa các
khu vực, các quốc gia; cùng với điều kiện khí hậu mùa đông xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho
tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển.
Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn dịch bệnh
lan truyền vào Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:
1. Cục Y tế dự phòng
- Thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời từ WHO, Cơ quan đầu mối quốc gia thực
hiện Điều lệ Y tế quốc tế, mạng lưới văn phòng đáp ứng khẩn cấp khu vực ASEAN, tổng hợp
tình hình dịch trong nước và quốc tế, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo
Chính phủ và các đơn vị liên quan.
- Chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường việc giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, cơ sở y tế,
cộng đồng, đặc biệt tổ chức giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình
trạng sức khỏe đối với các hành khách nhập cảnh về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung
Quốc và vùng có dịch; phát hiện sớm, cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc
bệnh, không để bệnh lây lan ra cộng đồng.
- Triển khai Kế hoạch đáp ứng phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi
rút corona với 3 tình huống diễn biến dịch bệnh tới các địa phương, đơn vị y tế các tỉnh, thành
phố.
- Duy trì mức hoạt động cảnh báo của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công
cộng Việt Nam, tổ chức đánh giá nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam với sự tham gia

của các chuyên gia quốc tế (WHO, US.CDC, FAO) và các đơn vị liên quan để kịp thời đề
xuất các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp.
- Chỉ đạo các đơn vị y tế đẩy mạnh thực hiện giám sát viêm phổi nặng, giám sát dựa
vào sự kiện tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng.
- Tiếp tục tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chỉ
đạo và công tác chuẩn bị, sẵn sàng phòng chống dịch bệnh, trước hết tập trung vào các địa
phương có cửa khẩu lớn và có đường biên giới giáp với Trung Quốc.
2. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
- Chỉ đạo, đôn đốc tất cả cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống điều trị từ Trung ương
đến địa phương tăng cường giám sát để cách ly ngay trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt
chú ý khai thác tiền sử người bệnh từng cư trú hoặc đến từ thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung
Quốc và vùng có dịch trong vòng 14 ngày.
- Chỉ đạo thực hiện phân tuyến sẵn sàng thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị bệnh nhân,
chỉ chuyển tuyến điều trị khi cần thiết để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh;
thực hiện chặt chẽ kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh, xây dựng phương án mở rộng điều trị trong trường hợp dịch bệnh lan
rộng.
3. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng
- Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống tới
các báo, đài; thường xuyên cập nhật các khuyến cáo để truyền thông cho người dân, cộng
đồng về dịch bệnh và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống phù hợp, tránh gây
hoang mang lo lắng.
- Phối hợp các cơ quan báo chí thực hiện công tác truyền thông phòng chống dịch
bệnh, cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình dịch bệnh và
các biện pháp phòng chống, chuyển tải các thông điệp truyền thông đến người dân và cộng
đồng, tổ chức các tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài và mời báo
chí tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
4. Vụ Hợp tác quốc tế
- Phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ ngoại giao thu thập các thông tin về
tình hình dịch và các biện pháp phòng chống của các nước từ các đơn vị ngoại giao của Việt
Nam tại nước ngoài.
- Đầu mối liên hệ, huy động sự hỗ trợ từ các Tổ chức quốc tế cho công tác phòng
chống dịch bệnh (tài chính, kỹ thuật, sinh phẩm, thuốc, hóa chất, trang thiết bị phòng chống
dịch).

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính
- Tổng hợp nhu cầu kinh phí phòng chống dịch trên cơ sở đề nghị của Cục Y tế dự
phòng, các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan trình cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt.
- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các chế độ, chính sách cho các cán bộ
tham gia công tác phòng chống dịch và lập kế hoạch kinh phí phòng chống dịch bệnh.
6. Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur
- Đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn cho các Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế các tỉnh, thành phố và
các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu, bảo quản, vận
chuyển mẫu bệnh phẩm để đảm bảo an toàn sinh học, chất lượng mẫu bệnh phẩm, chủ động
phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm tại các cửa khẩu, cộng đồng và tại các cơ sở
khám chữa bệnh để thực hiện cách ly, xử lý sớm, triệt để, hạn chế tối đa sự lây lan trong cộng
đồng.
- Chỉ đạo các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các
trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe tất cả những người có
tiếp xúc gần với trường hợp bệnh trong vòng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.
- Chủ động liên hệ chặt chẽ với các phòng xét nghiệm chuẩn thức của Tổ chức Y tế
thế giới, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ hỗ trợ bộ mồi, chứng dương,
sinh phẩm, cập nhật quy trình xét nghiệm, sẵn sàng trang thiết bị đảm bảo xét nghiệm chẩn
đoán xác định tác nhân chủng mới của vi rút Corona.
- Tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ thuật giám sát, phòng và chống dịch bệnh cho các
địa phương trong khu vực phụ trách.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai giám sát giám sát viêm phổi nặng do vi rút và giám sát
dựa vào sự kiện tại các cơ sở y tế và cộng đồng.
- Đảm bảo hóa chất khử khuẩn, thiết bị, vật tư chuyên dụng, sẵn sàng các đội đáp ứng
nhanh phòng chống dịch để hỗ trợ địa phương xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lan rộng.
7. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương
- Xây dựng các thông điệp truyền thông, tài liệu truyền thông, sản phẩm truyền thông
mẫu về phòng chống dịch bệnh (tờ rơi, áp phích, tranh gấp, pano, clip phát thanh, truyền hình
...) tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan và cơ quan thông tin đại chúng để đăng tải tin, bài,
phát sóng thông điệp, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
- Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng khu vực cách ly, phân khu điều trị, cơ số thuốc, trang thiết
bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh
nhân. Giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt chú ý khai thác tiền
sử các bệnh nhân đi về từ thành phố Vũ Hán và vùng có dịch.
- Thực hiện nghiêm kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các bệnh
viện. Thực hiện đầy đủ biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế khi thăm khám
sàng lọc, chăm sóc, điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh do chủng mới của vi rút
corona.
- Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị tuyến trước. Tích cực,
chủ động trong công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới, đặc biệt là hỗ trợ trong công tác
tập huấn về chẩn đoán, phân loại bệnh, điều trị, cách ly, phòng chống lây nhiễm chéo.
9. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Xây dựng Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. Triển khai ngay các hoạt
động theo tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Việt Nam) và sẵn sàng triển khai
các hoạt động theo tình huống 2 (xuất hiện các hợp bệnh xâm nhập vào Việt Nam) theo Kế
hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona của Bộ Y tế.
- Chỉ đạo các Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung
tâm Y tế dự phòng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa và
quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ
Bắc, Trung Quốc và vùng có dịch; khi phát hiện trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc
bệnh cần thực hiện ngay việc cách ly, khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và quản lý đối với
các trường hợp nghi ngờ theo quy định để hạn chế lây lan.
- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường các biện pháp phòng hộ cho
nhân viên y tế; thực hiện việc khám sàng lọc, phát hiện và lấy mẫu bệnh phẩm, cần lưu ý các
trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân, các trường hợp có tiền sử đi về từ vùng có dịch,
có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm chủng vi rút mới Corona trong vòng 14 ngày. Chuẩn bị khu
vực cách ly, phân khu điều trị, cơ số thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện
cần thiết để sẵn sàng thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Thành lập đội phản ứng nhanh
nội viện, ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới.
- Tăng cường truyền thông trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng để
người nhà bệnh nhân, hành khách nhập cảnh Việt Nam, cộng đồng hiểu và chủ động thực
hiện các biện pháp phát hiện, phòng lây nhiễm để người bệnh tự giác khai báo tiền sử đi lại
tại các khu vực có dịch và chủ động phòng chống phù hợp, tránh gây hoang mang lo lắng.
- Đẩy mạnh thực hiện giám sát viêm phổi nặng do vi rút, giám sát dựa vào sự kiện tại
các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng để phát hiện sớm các chùm trường hợp bệnh viêm

phổi, các trường hợp viêm phổi nặng, lấy mẫu xét nghiệm xác định các tác nhân gây bệnh
nhằm đáp ứng nhanh với các vụ dịch.
Nhận được Chỉ thị này, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Đơn vị
trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách
nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Quốc phòng; Công
an; Ngoại giao;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Cục: YTDP, KCB, TT-KT, HTQT, KH-TC;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Viện: Vệ sinh dịch tễ, Pasteur;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Trung tâm KSBT, YTDP tỉnh, thành phố;
- Trung tâm KDYTQT tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.
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