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   Kính gửi:  

        - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

     

 Thực hiện Công văn số 2522/BYT-DP ngày 08/05/2020 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. 

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

 1. Tiếp tục giám sát chặt chẽ, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi 

nhiễm COVID-19 theo Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/03/2020 của Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” 

và Quyết định 1619/QĐ-BYT ngày 09/04/2020 về việc ban hành Phụ lục thay thế 

Phục lục 1 “Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm” ban hành kèm theo Quyết 

định số 963/QĐ-BYT ngày 18/03/2020 của Bộ Y tế.   

 2. Giám sát và lấy mẫu bệnh phẩm đối với tất cả các trường hợp viêm phổi 

nặng nghi do vi rút, các chùm trường hợp (có từ 02 trường hợp mắc ở cùng một 

hộ gia đình, hoặc cùng một lớp học hoặc cùng một phòng làm việc…) mắc hội 

chứng cúm hoặc nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng. 

 3. Giám sát tất cả các nhân viên y tế mắc hội chúng cúm, viêm đường hô 

hấp cấp tính, đặc biệt chú ý những người đã chăm sóc, tiếp xúc với bệnh nhân 

mắc hội chứng cúm, nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng hoặc viêm phổi 

nặng nghi do vi rút trong vòng 14 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng. 

 4. Các Bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện, thành phố tăng cường việc 

khám sàng lọc, giám sát và lấy mẫu bệnh phẩm đối với tất cả các trường hợp đến 

khám, điều trị tại cơ sở do mắc hội chứng cúm hoặc nhiễm trùng đường hô hấp 

cấp tính nặng, đặc biệt chú ý nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính. 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Từ Quốc Tuấn 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-13T14:14:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




