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Khánh Hòa, ngày  01 tháng 6 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19 

 tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản 

 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Thông báo số 211/TB-

UBND ngày 28/5/2021 về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn 

Thiệu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tinh Khánh Hòa; 
 

 Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế và hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Khánh Hòa về các biện pháp phòng chống dịch COVID -19. 
 

 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản (TTCSSKSS) thông báo đến toàn 

thể cán bộ viên chức, người lao động đang làm việc tại TTCSSKSS và tất cả người 

dân, tổ chức đến TTCSSSKSS thực hiện nghiêm túc những nội dung sau: 
 

 1. Khai  báo y tế đầy đủ tại lối vào của TTCSSKSS. Quét mã QR-CODE khi 

vào-ra TTCSSKSS theo hướng dẫn. 
 

 2. Đeo khẩu trang; Sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay nhanh; Giữ khoảng 

cách tối thiểu 1m. Tại các khu vực chờ, khách hàng ngồi các ghế theo hướng dẫn. 

Không tụ tập thành nhóm trên hành lang hay các lối đi tại TTCSSKSS. 
 

 3. TTCSSKSS chỉ cung cấp dịch vụ cho những khách hàng tuân thủ theo nội 

dung phòng, chống dịch như trên. Những trường hợp không phối hợp, TTCSSKSS 

sẽ từ chối cung cấp dịch vụ và mời ra khỏi đơn vị. 
 

 4. Đối với cán bộ viên chức và người lao động tại đơn vị:  

 -   Tuyệt đối tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế; Quét mã QR-CODE khi 

vào – ra đơn vị. Không đến các tỉnh thành có dịch nếu không thật sự cần thiết. 

Trường hợp cần thiết phải đi ra khỏi địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì phải làm đơn trình 

Giám đốc ký duyệt và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định, biện 

pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định. Nếu không tuân thủ, tủy theo mức độ 

vi phạm để xử lý kỷ luật. 

 -  Chủ động ứng phó dịch trong mọi tình huống. Thông báo ngay với trưởng 

phó, khoa hoặc Ban giám đốc khi phát hiện trường hợp nghi ngờ che dấu hoặc khai 

báo thông tin không đúng sự thật của những cá nhân, tổ chức đến TTCSSKSS. 

 -  Khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ tại đơn vị, thực hiện khám chữa bệnh theo 

quy trình tại Quyết định số 64/QĐ-SKSS của Giám đốc TTCSSKSS về Quy trình 

Khám chữa bệnh trong tình hình mới về dịch COVID-19. Tuyệt đối không né tránh 
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trách nhiệm hoặc gây ồn ào làm ảnh hưởng đến tâm lý, gây hoang mang, lo lắng 

cho của khách hàng đến nhận dịch vụ tại đơn vị. 
 

 5. Trưởng, phó các khoa, phòng có trách nhiệm giám sát các nhân viên trong 

khoa, phòng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo hàng ngày 

trong buổi giao ban về tình hình  phòng, chống dịch tại đơn vị và báo cáo ngay với 

Ban Giám đốc có tình huống phát sinh. 
 

 Giám đốc TTCSSKSS thông báo toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động 

và các cá nhân tổ chức đến TTCSSKSS được biết và thực hiện. 
 

 Trân trọng./. 

   

 
Nơi nhận:                                                               

- Các khoa, phòng (để t/hiện, VBĐT); 

- Sở Y tế (để b/c, VBĐT); 

- TTKSBT( để b/c,VBĐT); 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

Q.GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 Lê Văn Đức 
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