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          Kính gửi: 

      - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

      - Các bệnh viện, Trung tâm y tế tuyến huyện; 

 

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-BVK ngày 07/5/202021 của Bệnh viện 

K về việc tạm tời phong tỏa các đơn vị phục vụ công tác Phòng chống dịch 

Covid-19 tại Bệnh viện K, Giám đốc Sở Yêu cầu Giám đốc các đơn vị khẩn 

trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Trung tâm Y tế tuyến huyện: Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các cơ 

quan chức năng khẩn trương rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp: bệnh 

nhân, người nhà bệnh nhân, người đi thăm, các y bác sỹ đi học trên địa bàn đã 

từng đến Bệnh viện K Trung ương (cả 3 cơ sở) (gọi tắt là Bệnh viện K) kể từ 

ngày 16/4/2021, thực hiện ngay lấy mẫu xét nghiệm xét nghiệm SARS-CoV-2 

đồng thời tổ chức cách ly nghiêm ngặt tại nhà ( không đi ra khỏi nhà); chờ 

hướng dẫn tiếp theo để xử lý phù hợp. 

2. Các bệnh viện/Trung tâm y tế có giường bệnh:  

 Khẩn trương rà soát bệnh nhân từ Bệnh viện K chuyển về đang điều trị 

tại Bệnh viện/ Trung tâm Y tế để thực hiện ngay lấy mẫu xét nghiệm SARS-

CoV-2 đồng thời bố trí tổ chức cách ly riêng ngay tại Bệnh viện/ Trung tâm Y 

tế. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Phối hợp với các Bệnh viện/ Trung tâm 

y tế hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị điều tra dịch tễ, lẫy mẫu xét nghiệm SARS-

CoV-2 và cách ly y tế đúng quy định.  

Các đơn vị lập danh sách, người dân, người nhà bệnh nhân đi thăm, đi 

khám, điều trị tại Bệnh viện K từ ngày 16/4/2021 đến ngày 07/5/2021 gửi về Sở 

Y tế trước 17h00 ngày 07/5/2021. 

Lưu ý: Sở Y tế sẽ có văn bản chỉ đạo tiếp theo về các nội dung này. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo PCD tỉnh; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND cấp huyện (để p/h chỉ đạo); 

- Trung tâm KSBT; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế;      

- Lưu: VT, VX1. 

Gửi văn bản điện tử. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 

HỎA TỐC 
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