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Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

Căn cứ các Quyết định của Bộ Y tế: số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 về 

việc ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh 

COVID-19; số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 ban hành Hướng dẫn triển khai Tổ 

chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; số 4377/QĐ BYT ngày 

11/9/2021 về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm 

Y tế lưu động; số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 về việc ban hành Hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị COVID-19; số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 về việc ban 

hành “Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà; 

Căn cứ Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 04/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc 

người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi cư trú hoặc tương đương” trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc; 

Để thực hiện quản lý, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 đạt hiệu quả 

cao, đồng thời không để lây dịch bệnh ra cộng đồng, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng 

các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Chủ động tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

huyện, thành phố triển khai quản lý, điều trị COVID-19 tại nhà/ nơi lưu trú ở 

tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa các bàn huyện, thành phố. 

2. Khẩn trương tổ chức, triển khai hoạt động của Trạm Y tế lưu động và Tổ 

chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo quy định của Bộ Y tế; hợp 

nhất địa điểm của Trạm Y tế Lưu động với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn để thuận lợi, hiệu quả cho quá trình thực hiện quản lý, điều trị người nhiễm 

COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú. Đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, hậu cần và các 

điều kiện cần thiết để triển khai. 

3. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát chuyên môn y tế cho Trạm Y tế 

lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng thực hiện hướng 

dẫn, tư vấn, thường xuyên theo dõi sức khỏe, hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-

19 không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ tại nhà/nơi lưu trú. Phát hiện, sơ cấp 

cứu và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp nhiễm COVID-19 có diễn biến nặng 

đến các cơ sở y tế phù hợp với tình trạng bệnh của người bệnh. 

4. Hướng dẫn Trạm Y tế lưu động lập hồ sơ khám chữa bệnh của người 

bệnh gửi Trạn Y tế cấp xã trên địa bàn để thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh.  

4.1. Thực hiện kê đơn thuốc, cấp phát thuốc ngoại trú điều trị triệu chứng 

HỎA TỐC 



(hạ sốt, giảm đau, bù nước và điện giải) cho người nhiễm COVID-19 theo hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành (Danh mục thuốc điều 

trị ngoại trú cho người mắc COVID-19 tại nhà tại Phụ lục 3, ban hành kèm theo 

Quyết định số số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế). 

4.2. Chỉ định điều trị kết hợp các thuốc: kháng vi rút, thuốc chống viêm 

Corticosteroid và thuốc chống đông máu khi người bệnh COVID-19 có các dấu 

hiệu sớm của suy hô hấp, có nguy cơ cao bệnh tiến triển nặng và chỉ kê đơn điều 

trị trong 01 ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị người bệnh COVID-

19. 

4.3. Kiểm tra kỹ các chống chỉ định; tư vấn cho người bệnh hoặc người 

chăm sóc nhận biết một số tác dụng không mong muốn quan trọng của thuốc để 

kịp thời phát hiện và xử trí phù hợp trong quá trình sử dụng. 

5. Tham mưu UBND huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan 

có đủ điều kiện thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải lây nhiễm tại từng gia đình 

có bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà đến nới xử lý theo quy định. 

6. Phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện bổ sung hợp đồng khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

tại Trạm Y tế xã, Trạm Y tế lưu động theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

7. Cử cán bộ phụ trách thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình điều trị 

COVID-19 tại nhà trên địa bàn huyện, thành phố; báo cáo Sở Y tế (Phòng Nghiệp 

vụ Y Dược); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hàng ngày và khi có bất thường 

theo quy định. 

Yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

 
   

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng CM thuộc Sở Y tế; 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

Nguyễn Khắc Lập 
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