
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1078/SYT-NVY 

V/v thực hiện nghiêm Công điện 

1898 và triển khai công tác khám 

chữa bệnh an toàn 

  

An Giang, ngày  29  tháng  4  năm 2020 

Kính gửi:  

             - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

      - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2299/CV-BCĐQG ngày 24/4/2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc thực hiện nghiêm Công 

điện 1898 và triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn; Công văn số 

443/UBND-KGVX ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh An Giang; 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tất cả các bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục triển khai 

nghiêm Công điện số 1898/CĐ- BCĐQG ngày 06/4/2020 về việc tiếp tục tăng 

cường và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 

các văn bản liên quan khác. 

2. Bảo đảm vật tư, trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân 

viên y tế tham gia phòng, chống dịch theo quy định; chịu trách nhiệm trước 

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế nếu để xảy ra trường hợp nhân viên y tế bị lây 

nhiễm COVID-19 do không đảm bảo phương tiện phòng hộ cá nhân. 

3. Tăng cường giám sát, kiểm tra, nhắc nhở, khắc phục những hạn chế 

trong công tác phân luồng, sàng lọc, cách ly, chăm sóc, điều trị và công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; nếu có khó khăn, 

vướng mắc báo cáo ngay về Sở Y tế để được giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

                                                                Phan Vân Điền Phương 
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