UBND TỈNH HÀ TĨNH

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 893/SYT- NVY
V/v triển khai thực hiện “Hướng
dẫn quản lý tại nhà đối với người
mắc COVID-19” theo Quyết định
số 604/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các trung tâm y tế tuyến huyện
Bộ Y tế ban hành tài liệu “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc
COVID-19” kèm theo Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022; Quyết định
này thay thế các Quyết định của Bộ Y tế: Số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 ban
hành Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà và số 528/QĐ-BYT ngày
03/03/2022 ban hành Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19
(Hướng dẫn gửi kèm theo).
Để thực hiện việc quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 thống nhất
trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ
đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện theo đúng
hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện của các Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Trạm Y tế xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Bãi bỏ các văn bản quy định, hướng dẫn của Sở Y tế Hà Tĩnh về quản lý,
chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trước đây trái với Quyết định số
604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ Y tế./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (để báo cáo);
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc Sở;
- UBND các huyện, TP, TX (p/h chỉ đạo);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Trung tâm KSBT;
- Phòng Y tế các huyện, TP, TX;
- Các phòng CM Sở;
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

Lê Chánh Thành

