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V/v  tăng cường phòng chống 

lây lan dịch Covid - 19 ra  

cộng đồng . 

 

TP. Ninh Bình, ngày           tháng 7  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị: Y tế, Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh thành 

phố; Trung tâm Y tế thành phố 

- UBND các phường, xã. 
         

        Căn cứ Công văn số 1500/SYT- NVD ngày 16/7/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Ninh Bình về việc việc tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid – 19 ra cộng 

đồng, UBND thành phố yêu cầu:  

1. Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các cơ sở bán 

lẻ thuốc trên địa bàn: 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế trong quá trình hành nghề như: đeo khẩu trang, rửa tay 

sát khuẩn, giữ khoảng cách với người mua thuốc,… và tuyên truyền cho người 

dân đến mua thuốc thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Trường hợp bán thuốc không kê đơn, nhân viên bán lẻ cần thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ các bước của Quy trình bán thuốc, thông tin, tư vấn hướng 

dẫn sử dụng thuốc không kê đơn, khai thác rõ các thông tin tiền sử bệnh của 

người bệnh. Trường hợp có các triệu chứng như: sốt, ho, khó thở,…cần phải 

hướng dẫn người bệnh khai báo y tế điện tử hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất 

để được tư vấn, hướng dẫn. Đồng thời, cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện việc báo cáo 

cho cơ quan y tế 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. 

- Nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

(GPP) tại Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định 

về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và việc triển khai phần mềm liên thông kết 

nối nhà thuốc, quầy thuốc.  

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, 



sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, chỉ được bán thuốc kê đơn khi người bệnh có 

đơn thuốc theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế kiểm tra, giám sát các cơ sở bán lẻ thuốc  

trên địa bàn quản lý thực hiện theo chỉ đạo trên. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố, Sở Y tế theo 

quy định 

2. Phòng Y tế thành phố 

Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm 

tra, giám sát các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và 

Truyền thanh thành phố  

Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố thông tin, tuyên truyền 

tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng trên hệ thống Đài 

truyền thanh, Trang thông tin điện tử thành phố theo nội dung trên. 

4. UBND các phường, xã 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo Trạm y tế các phường, 

xã triển khai cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý thực hiện tăng 

cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng theo quy định. 

- Thông tin, tuyên truyền tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra 

cộng đồng trên hệ thống Đài truyền thanh theo nội dung công văn trên. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm y tế thành phố theo 

quy định. 

(Gửi kèm Công văn số 1500/SYT-NVD ngày 16/7/2021 của Sở Y tế; Công văn 

8083/QLD-KD ngày 13/7/2021 của cục quản lý dược) 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên ; 

- Sở Y tế tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Thường trực HĐND TP 

- Lưu: VT, PYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Đinh Thị Mỹ Hạnh 
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