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V/v: Hướng dẫn phòng chống
dịch Covid-19 trong các cơ sở
kinh doanh dược.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh dược.
Hiện nay tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2
trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, để chủ động phòng ngừa dịch
bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược thực
hiện nội dung sau:
Khi người dân đến mua thuốc để điều trị các bệnh về đường hô hấp hoặc có các
triệu chứng như: sốt, ho, đau họng, khó thở thì cơ sở bán lẻ thuốc hướng dẫn người
dân khai báo y tế trước khi bán thuốc cho họ để giúp các cơ quan chức năng thực
hiện việc theo dõi sức khỏe và kiểm soát dịch bệnh được tốt hơn. Cơ sở bán lẻ thuốc
phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của
Bộ Y tế trong quá trình hoạt động như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng
cách với người mua thuốc… Ngoài việc hướng dẫn người dân khai báo y tế khi đến
mua thuốc, cơ sở bán lẻ thực hiện việc báo cáo cho cơ quan chức năng trên địa bàn
hoặc qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh Covid-19 để tiến hành
theo dõi, giám sát.
Sở Y tế thông báo, đề nghị các cơ sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc để
phòng chống dịch Covid-19./.
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