
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVD 

V/v thực hiện nghiêm các quy định  

về phòng, chống dịch  

Nam Định, ngày       tháng  10   năm 2021 

 

Kính gửi:  Các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trong tỉnh. 
 

Thực hiện kết luận số 212/TB-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định, Sở Y tế tỉnh Nam Định yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, mỹ 

phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp 5K phòng chống dịch 

Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại công điện số 809/CĐ-BYT ngày 

01/6/2021 và các quy định phòng chống dịch khác của địa phương trong quá 

trình hành nghề và cung cấp thông tin ngay cho cơ quan quản lý để kịp thời theo 

dõi các trường hợp nghi ngờ.  

- Kiểm soát chặt chẽ khách hàng, người đến khám chữa bệnh, mua thuốc, 

nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng, khó thở, mất vị giác... phải yêu cầu 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bao gồm: Xét nghiệm, khai 

báo y tế chi tiết... và 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 kịp thời phát 

hiện, sàng lọc, truy vết. 

- Tất cả các cơ sở kinh doanh đều phải thực hiện việc kiểm soát y tế bằng 

mã QR theo hướng dẫn trên địa chỉ tokhaiyte.vn, dán mã QR-Code ở vị trí dễ 

nhìn thấy nhất và đảm bảo tất cả khách đến và đi đều thực hiện việc quét mã 

theo đúng quy định. 

Yêu cầu các công ty kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh triển khai nội dung 

công văn này đến các cơ sở bán lẻ liên quan./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban GĐ; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD, T. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Trung Kiên 
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