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       Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2021 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 

nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn 

              

BỘ Y TẾ ĐIỆN: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Dịch COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành 

phố trên cả nước. Để chủ động kiểm soát và phát hiện sớm các trường hợp nghi 

ngờ mắc bệnh, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch COVID-19 điện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường rà soát, sàng lọc kỹ tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh 

có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm… đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, phòng khám và 

mua thuốc tại các nhà thuốc trên toàn quốc; yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt, 

khai thác thông tin dịch tễ của người đến khám và người cần dùng thuốc; yêu cầu 

các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm nhanh (hoặc xét nghiệm RT-PCR nếu có khả 

năng) với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Đối với các phòng khám (công và 

tư), nhà thuốc cần thực hiện khai báo y tế đầy đủ và cung cấp thông tin ngay cho 

cơ quan quản lý để kịp thời theo dõi các trường hợp nghi ngờ, khuyến khích chủ 

động thực hiện xét nghiệm nhanh với các trường hợp này. 

2. Khẩn trương xây dựng kế hoạch; huy động, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn 

lực bảo đảm cung ứng đầy đủ sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao để tổ chức thực 

hiện xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. 

3. Tổng hợp thông tin khai báo y tế, báo cáo số lượng người đến khám có 

các dấu hiệu nghi ngờ và người mua các loại thuốc ho, hạ sốt, cảm cúm… trên 

phần mềm kê đơn thuốc quốc gia donthuocquocgia.vn (hoặc hệ thống báo cáo của 

Sở Y tế) để kịp thời phát hiện, sàng lọc, truy vết. 

Bộ Y tế kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/cáo); 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

- VPCP (để b/cáo); 

- BHXHVN (để p/hợp t/hiện); 

- VPB và các Vụ, Cục thuộc Bộ, TTr Bộ; 

- SYT, Y tế các Bộ, ngành (để t/hiện); 

- Lưu: VT, KCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 
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