Ngày 03 tháng 8 nm 2020, S Y t thành ph à Nng ã ban hành Công vn
s 2829/SYT-NVD v vic tng cng công tác phòng chng dch Covid-19.

Cn c Công vn s 12006/QLD-KD ngày 31/7/2020 ca Cc Qun lý Dc v vic tng cng
công tác phòng chng dch Covid-19.
m bo nhu cu s dng thuc và phát huy vai trò ca h thng c s bán l thuc trong trong
công tác phòng, chng dch Covid-19, S Y t thành ph à Nng ngh các c s kinh doanh thuc
trên a bàn mt s ni dung nh sau:
1. Các c s sn xut, xut nhp khu thuc nghiêm túc, ch ng thc hin các bin pháp m bo cung
ng thuc ti các Công vn s 862/QLD-KD ngày 31/02/2020, Công vn s 939/QLD-KD ngày
02/02/2020 và Công vn s 1488/QLD-KD ngày 14/02/2020 ca Cc Qun lý Dc ch ng m bo
cung ng thuc và bình n giá, tránh hin tng gm hàng tng giá thuc.
2. Các c s bán l thuc trên a bàn:
●

●

●

●

●

Nghiêm túc thc hin ni dung Công vn s 2329/BYT-CNTT ngày 27/4/2020 ca Ban Ch
o quc gia phòng, chng dch bnh viêm ng hô hp cp do chng mi ca vi rút Corona gây
ra. C th, trong trng hp ngi dân n mua thuc iu tr các bnh v ng hô hp hoc có các triu
chng nh: st, ho, khó th, … cn phi hng dn ngi bnh khai báo y t in t (qua ng dng
NCOVI hoc Vietnam Health Declaration) hoc liên h vi c s y t gn nht c t vn, hng dn.
ng thi, c s bán l thuc thc hin vic báo cáo cho c quan y t chc nng trên a bàn hoc qua
ng dây nóng c ng ti trên cng thông tin in t S Y t tin hành theo dõi, giám sát.
Tip tc thc hin y các bin pháp phòng chng dch Covid-19 theo khuyn cáo ca B Y t và
hng dn ca S Y t trong quá trình hành ngh nh: eo khu trang, ra tay sát khun, gi khong
cách vi ngi mua thuc, … và tuyên truyn cho ngi dân n mua thuc thc hin nghiêm túc
khuyn cáo ca c quan y t v phòng, chng dch Covid-19
Nghiêm túc thc hin các tiêu chun Thc hành tt c s bán l thuc (GPP) ti Thông t s
02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 ca B Y t quy nh v Thc hành tt c s bán l thuc.
Thc hin nghiêm quy nh ca Thông t s 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 ca B Y t quy
nh v n thuc và vic kê n thuc hóa dc, sinh phm trong iu tr ngoi trú, ch c bán thuc kê n
khi ngi bnh có n thuc theo quy nh.
Trng hp bán thuc không kê n, nhân viên bán l cn thc hin nghiêm túc, y các bc ca
Quy trình bán thuc, thông tin, t vn hng dn s dng thuc không kê n, khai thác rõ các
thông tin tin s bnh ca ngi bnh.
Vy, S Y t thành ph à Nng thông báo các n v bit và thc hin./.
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