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   V/v tăng cường các biện pháp phòng 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hải Dương, ngày      tháng 8 năm 2021

                     
 Kính gửi: 

- Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố;
- Các cơ sở kinh doanh dược.

Thực hiện Công văn số 2860/TCT-PCD ngày 10/8/2021 của Tổ công tác 
đặc biệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương về việc 
tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 qua các hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh 
(gửi kèm), Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, cơ sở thực hiện nghiêm túc theo Công 
văn chỉ đạo của Tổ công tác đặc biệt nêu trên với những nội dung cụ thể sau:

1. Các cơ sở kinh doanh dược:
Thường xuyên cập nhật và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế và UBND huyện/thành phố/thị xã về các biện 
pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, đặc biệt lưu ý 
những nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các 
biện pháp phòng chống Covid-19 thông qua các hình thức: tư vấn, treo pano, áp 
phích, thông điệp liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19; Khuyến cáo, 
hướng dẫn người dân khi có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, cảm cúm, viêm 
đường hô hấp phải chủ động, kịp thời khai báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 các cấp, cơ quan y tế, tổ Covid cộng đồng, chính quyền địa 
phương nơi cư trú để được hướng dẫn, xử trí; 

- Thiết lập vách ngăn tại khu vực bán hàng phù hợp, vừa  đảm bảo hoạt 
động chuyên môn vừa đảm bảo nguyên tắc 5K, tránh tiếp xúc trực tiếp giữa 
khách hàng và nhân viên bán thuốc; 

- Hướng dẫn và yêu cầu tất cả khách hàng đến giao dịch (mua thuốc, 
trình dược viên, người giao hàng…) thực hiện nghiêm túc các quy định về 
phòng chống dịch Covid-19: 

+ Cơ sở bán thuốc phải thực hiện đăng ký điểm kiểm dịch bằng mã QR 
code và hướng dẫn khách hàng thực hiện khai báo y tế điện tử và khai báo 
ra/vào bằng mã QR code khi đến cơ sở kinh doanh dược theo hướng dẫn tại 
Công văn số 611/SYT-NVD ngày 04/3/2021 của Sở Y tế Hải Dương về việc 
hướng dẫn khai báo y tế điện tử toàn dân và khai báo y tế điện tử tại các điểm 
đăng ký kiểm dịch bằng mã QR-code (gửi kèm).



+ Trang bị chế phẩm sát khuẩn và hướng dẫn khách hàng việc sát khuẩn 
tay, thực hiện 5K; đo thân nhiệt của tất cả khách hàng đến giao dịch, mua thuốc 
tại cơ sở; đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong quá trình giao nhận 
hàng và bán thuốc;

- Lập sổ nhật ký thông tin khách hàng để ghi chép, lưu trữ các thông tin 
về người đến cơ sở mua thuốc, giao dịch (gồm cả trình dược viên, người giao 
hàng…) bao gồm các thông tin như: Số thứ tự, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, 
chủng loại thuốc đã mua (nếu có mua), thời gian giao dịch tại cơ sở, thân nhiệt 
khách hàng đo tại thời điểm đến giao dịch.

- Nếu phát hiện bất cứ người nào đến cơ sở (khách giao hàng, trình dược 
viên, người đi mua thuốc…) có triệu chứng sốt, ho, đau họng, cảm cúm, viêm 
đường hô hấp hoặc người bệnh ở nhà có triệu chứng sốt, ho, đau họng, cảm 
cúm, viêm đường hô hấp (biết thông tin do người đi mua thuốc hộ cung cấp) cần 
tư vấn, hướng dẫn để khách hàng, người bệnh thực hiện: Tự cách ly, theo dõi 
sức khỏe, áp dụng quy định 5K trong phòng chống dịch; thông báo tình trạng 
sức khỏe cho Trạm y tế xã/phường/thị trấn nơi cư trú hoặc Trung tâm y tế 
huyện/thị xã/thành phố hoặc chính quyền địa phương, tổ Covid cộng đồng;

Đồng thời cơ sở bán thuốc có trách nhiệm thông báo ngay cho Trạm y tế 
xã/phường/thị trấn hoặc Trung tâm y tế huyện/thị xã/thành phố hoặc qua số điện 
thoại do địa phương quy định để người bệnh được lấy mẫu xét nghiệm và hướng 
dẫn, xử trí kịp thời theo quy định.

2. Phòng Y tế huyện/thành phố/thị xã:
Tham mưu cho UBND huyện/thành phố/thị xã và Ban chỉ đạo phòng 

chống Covid-19 huyện/thị xã/thành phố các biện pháp nhằm tăng cường công 
tác chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống dịch 
Covid-19 tại các cơ sở bán thuốc trên địa bàn quản lý. Trong đó, cần thực hiện 
ngay những nội dung sau:

- Yêu cầu tất cả các cơ sở bán thuốc phải thiết lập sổ nhật ký thông tin 
khách hàng, khai báo kịp thời thông tin những người có triệu chứng sốt, ho, đau 
họng, cảm cúm, viêm đường hô hấp theo hướng dẫn tại mục 1 công văn này; 

- Chỉ đạo, giám sát các cơ sở kinh doanh thuốc ký cam kết trong phòng 
chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn, quy định của địa phương nơi kinh doanh.

- Tham mưu cho UBND huyên/thị xã/thành phố trong việc xác minh, xử 
lý nghiêm các cá nhân/cơ sở vi phạm theo đúng quy định hiện hành.

3. Thanh tra Sở Y tế:
Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Dược 

&QLHNYTTN và các đơn vị có liên quan để tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược trong việc thực hiện các quy định về phòng 



chống dịch bệnh Covid-19. Nếu phát hiện vi phạm, tiến hành xử lý nghiêm theo 
quy định của pháp luật.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:  
- Như trên;
- Lãnh đạo SYT;
- Thanh tra Sở Y tế;
- Trung tâm CDC (khoa truyền thông);
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (3).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Phạm Hữu Thanh
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