
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 418/SYT-NVY 

V/v phát hiện sớm người nghi nhiễm 

Covid-19 tại các cơ sở y tế tư nhân 

  

An Giang, ngày  21  tháng  02  năm 2020 

Kính gửi: - Giám đốc các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

  - Phòng Y tế huyện, thị, thành phố; 

  - Các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

An Giang có hơn 100 km đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia với hai 

cửa khẩu quốc tế và hai cửa khẩu quốc gia, lưu lượng người qua lại biên giới rất đông. 

Đặc biệt, một số người nước ngoài (chủ yếu là người Campuchia) khi mắc bệnh có đến 

khám và điều trị tại các cơ sở y tế Việt Nam.  

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona gây ra (Covid-19); nhằm chủ động phát hiện sớm, cách ly, 

chuyển người bệnh nghi ngờ nhiễm Covid-19 đến cơ sở y tế đúng quy định, hạn chế 

lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giám đốc các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố 

Hướng dẫn các nhân viên y tế trong đơn vị mình có hành nghề y tế tư nhân cách 

phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 và thực hiện quy trình chuyển 

tuyến đến cơ sở điều trị đúng quy định. 

2. Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố 

- Thông báo đến các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn thực hiện đầy đủ 

các nội dung trong Công văn này. 

- Báo cáo kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 của người nước 

ngoài từ cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn về phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

3. Các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trong tỉnh 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-

19 tại cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế An Giang. 

- Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19, liên hệ và nhanh 

chóng chuyển đến cơ sở điều trị. 

- Hướng dẫn cho người bệnh, thân nhân đến khám và điều trị tại cơ sở các biện 

pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 theo đúng khuyến cáo. 

- Báo cáo về Phòng Y tế huyện, thị, thành phố các trường hợp nghi ngờ nhiễm 

Covid-19 của người nước ngoài được khám, chữa bệnh tại cơ sở. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

* Đính kèm: 

- Công văn 239/SYT-NVY; 

- HD tầm soát người nghi nhiễm Covid-19. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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