
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-TTra

V/v xử lý hành vi tiêm vắc xin
Cúm để phòng bệnh viêm

đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona. 

      Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng 02  năm 2020

 
 Kính gửi:  

- Các  đơn vị khám chữa bệnh trực thuộc;
- Các Phòng khám đa khoa tư nhân;
- Bệnh viện Vạn Phước;
- Trung tâm y tế Dự phòng;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.

(Gọi chung là các đơn vị)

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xuất hiện tình trạng người dân

đến các cơ sở y tế tư nhân có hoạt động tiêm vắc xin dịch vụ để tiêm vắc xin Cúm

phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, tránh gây hoang mang cho cộng đồng, Sở Y tế

đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1.Tăng cường công tác  truyền thông trên  các  phương tiện  thông tin  đại

chúng, qua mạng xã hội về các biện pháp phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do

chủng mới của vi rút Corona và khẳng định hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

2. Các cơ sở y tế khi tiếp nhận người dân đến tiêm vắc xin Cúm phải tư vấn

cụ thể, rõ ràng và khẳng định việc tiêm vắc xin Cúm không phòng được bệnh viêm

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, đồng thời lưu vào hồ sơ tư vấn

của người dân đến tiêm ngừa theo quy định. 

3. Thanh tra Sở, Phòng y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra và xử

lý hoặc kiến nghị xử lý các cơ sở y tế có hoạt động tiêm chủng  lợi dụng tình trạng

dịch bệnh Corona để tư vấn sai nhằm trục lợi, gây hoang mang trong cộng đồng.
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Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai và thực hiện. /.

Nơi nhận:                                        GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                 
- Các PGĐ Sở Y tế;
-Trung tâm TT-GDSK (th/h);  
- Phòng Nghiệp vụ SYT (//);
- Lưu: VT, TTra.                                                                     

                         Phạm Minh An
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