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Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát  bệnh tật tỉnh An Giang; 

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

 

Thực hiện Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”. Nhằm 

chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung của đối tượng phải được cách ly tại cửa khẩu và tại 

các địa phương trong tỉnh. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung 

sau: 

1. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: chuẩn bị khu vực cách ly tại 

các cửa khẩu quốc tế. Hướng dẫn cho các TTYT huyện, thị, thành phố thực hiện 

điểm cách ly tập trung đối với những đối tượng phải được cách lý theo hướng dẫn 

của Quyết định 344/ QĐ-BYT. Tham mưu cho Sở Y tế thành lập Đoàn kiểm tra 

khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh.   

2. Đối với các đơn vị có cửa khẩu biên giới như: Trung tâm Y tế huyện Tịnh 

Biên, An Phú, Tx Tân Châu và TTYT Tp.Long Xuyên (nơi có đông dân cư) tham 

mưu với UBND huyện, thị, thành phố chọn địa điểm làm cơ sở cách ly tập trung 

cho các đối tượng theo hướng dẫn của Quyết định 344/QĐ-BYT; mỗi điểm cách ly 

chuẩn bị từ 10 đến 20 giường, có thể tập trung cách ly tại điểm nhà trọ, nhà 

nghỉ,...hoặc cơ sở quân sự nơi cách xa khu đông dân cư, thuận tiện cho việc theo 

dõi y tế các đối tượng thực hiện cách ly và phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. Đồng thời chuẩn bị nhân sự, dụng cụ y tế để theo người được cách ly; Đề 

xuất phương án kinh phí hỗ trợ ăn, ở cho đối tượng được cách ly và người phục vụ 

tại điểm cách ly.  



3.  Đối với các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành còn lại cũng trên tinh thần 

chuẩn bị (như phần 2 nêu trên với qui mô từ 5-10 giường/điểm), tham mưu cho 

UBND địa phương chọn địa điểm làm cơ sở cách ly tập trung khi có đối tượng từ 

vùng dịch trở về địa phương. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và xây 

dựng kế hoạch, đề xuất nhu cầu hỗ trợ, gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) chậm 

nhất ngày 20/02/2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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