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V/v tổ chức phân luồng, cách ly 

người nghi viêm đường hô hấp 

và gửi hình ảnh 

An Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2020     

     

   Kính gửi:  

        - Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh; 

        - Bệnh viện Sản – Nhi An Giang; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

        - Bệnh viện Hạnh Phúc, Nhật Tân. 

 

 Thực hiện Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19/03/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống Covid-19 về việc rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách 

ly người nghi viêm đường hô hấp tại CSYT và gửi hình ảnh đã thực hiện. 

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

 1. Nghiên cứu, thiết kế lại việc đón tiếp, sàng lọc, phân luồng, khám bệnh, 

cách ly, chuyển tuyến người nghi nhiễm Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tế 

của đơn vị theo hướng dẫn kèm theo Công văn số 1385/BCĐQG (gửi kèm). 

 2. Báo cáo hoạt động đón tiếp, sàng lọc, phân luồng, khám bệnh theo hai 

giai đoạn như sau: 

 - Hình ảnh các biển báo, luồng đi, phòng khám… đã triển khai trước thời 

điểm nhận văn bản (gửi trước 24 giờ 00 ngày 21/03/2020). 

 - Hình ảnh các biển báo, luồng đi, phòng khám… thực hiện theo hướng dẫn 

sau khi triển khai (gửi trước 24 giờ 00 ngày 24/03/2020). Trường hợp đã làm theo 

hướng dẫn và đúng theo nguyên tắc thì không cần gửi báo cáo giai đoạn 2. 

 Báo cáo trình bày bằng hình thức trình chiếu powerpoint (ppt) không quá 12 

slide, mỗi slide có 01 ảnh và 01 chú thích minh họa. Nộp báo cáo bằng cách tải lên 

phần mềm trực tuyến theo hướng dẫn tại đại chỉ: http://chatluongbenhvien.vn. 

 Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện,/. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 
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Trịnh Hữu Thọ 
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