
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

Số: 1430/SYT- NVY 
V/v rà soát, bổ sung các điều kiện 

phòng, chống lây nhiễm khi vận 

chuyển người bệnh, nghi nghi nhiễm 

COVID-19 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 5  năm 2021 

     

     Kính gửi:   

- Các bệnh viện trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế, huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115; cơ sở vận chuyển cấp cứu    

Can lộc; cơ sở vận chuyển cấp cứu Thành Sen.   

 Thời gian gần đây, Hà Tĩnh đã ghi nhận 07 ca bệnh COVID-19 (trong đó 

có 02 ca lây nhiễm trong cộng đồng) và nhiều địa phương, bệnh viện tuyến 

Trung ương trên cả nước đã có ca mắc bệnh COVID-19. Do đó, số lượng các ca 

mắc/nghi ngờ mắc COVID-19 và cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh có khả 

năng tăng cao. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch, bệnh COVID-19, 

đồng thời đáp ứng nhanh cho công tác vận chuyển ca mắc/nghi mắc COVID-19, 

phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Để đảm bảo yêu cầu phòng 

chống lây nhiễm COVID-19 cho lái xe, nhân viên y tế làm nhiệm vụ vận chuyển 

ca mắc/nghi ngờ mắc COVID-19, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Phương tiện vận chuyển người mắc/nghi ngờ mắc COVID-19: Sử dụng 

xe cứu thương theo quy định tại Thông tư số 27/2017 TT-BYT ngày 28/6/2017 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe cứu thương. Ngoài ra, tất cả các 

xe ô tô cứu thương của đơn vị phải bổ sung thêm vách ngăn giữa buồng lái là 

buồng vận chuyển; bổ sung thêm thùng đựng rác y tế có nắp đậy. 

2. Phương tiện phòng hộ cá nhân: Tất cả các đơn vị có sử dụng xe ô tô 

cứu thương phải chuẩn bị sẵn sàng phương tiện phòng hộ cá nhân như bộ quần 

áo chống dịch, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn… để trang bị cho lái xe, 

nhân viện hộ tống khi vận chuyển người bệnh/nghi ngờ mắc COVID-19 theo 

đúng quy định tại Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế về 

việc Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật, phân loại và lựa chọn trang phục phòng, 

chống COVID-19. 



 

3. Thực hiện khử khuẩn xe ô tô và phương tiện phòng hộ, rác thải… sau 

khi vận chuyển người bệnh/nghi ngờ mắc COVID-19 theo đúng quy định tại 

Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

Yêu cầu các đơn vị chuẩn bị ô tô cứu thương, phương tiện phòng hộ cá 

nhân để sẵn sàng vận chuyển người bệnh/nghi ngờ mắc COVID-19 khi có yêu 

cầu của các cơ quan chức năng. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ PC COVID-19 tỉnh; 

- Q.Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- UBND huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm CDC tỉnh; 

- Website ngành Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

Gửi văn bản điện tử 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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