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SỞ Y TẾ 

              Số: 2204/SYT- NVY 
V/v thực hiện các hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng 

chống lây nhiễm COVID-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Hà Tĩnh, ngày  05 tháng 8 năm 2020 

                         
 

Kính gửi:    

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

                    

 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành 06 quyết 

định về việc hướng dẫn phòng và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-

19 (sau đây gọi là Hướng dẫn), cụ thể như sau: 

1. Các Hướng dẫn: 

  - Quyết định số 2194/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2020 về việc ban hành “Hướng 

dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ  lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc 

và ký túc xá cho người lao động”;  

- Quyết định số 2203/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2020 về việc ban hành “Hướng 

dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình”; 

- Quyết định số 2225/QĐ-BCĐ ngày 28/5/2020 về việc ban hành “Hướng 

dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”; 

- Quyết định số 2232/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020 về việc ban hành “Hướng 

dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang”; 

- Quyết định số 2233/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020 về việc ban hành “Hướng 

dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

SARS-CoV-2 tại cộng đồng”; 

- Quyết định số 2234/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020 về việc ban hành “Hướng 

dẫn phòng, chống và đánh giá  nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung 

cư”.  

(Các Quyết định đính kèm trên hồ sơ gửi nhận văn bản điện tử). 

2. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường; để 

thực hiện tốt việc phòng ngừa, ngăn chặn  dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Sở Y 

tế đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn 
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vị trực thuộc, ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các Hướng dẫn. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các Hướng dẫn. 

4. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối đôn đốc, hướng 

dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật qua số điện thoại đường dây nóng: 0961.202026 hoặc ThS. Từ 

Thị Thanh Hằng, Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học, số điện thoại: 

0945 332346 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Cục Quản lý MTYT (để b/c); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng CM Sở; 

- Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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