
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v hướng dẫn lựa chọn, sử dụng PHCN 

và quản lý sức khỏe nhân viên y tế tham 

gia chống dịch COVID-19 

  

An Giang, ngày       tháng 9 năm 2021 

Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp và kéo dài 

trong thời gian tới; nhằm quản lý sức khỏe nhân viên y tế sau khi tham gia chống dịch 

tại các khu cách ly tập trung hay sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị, chăm sóc 

người nhiễm SARS-CoV-2 tại các cơ sở điều trị COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 4158/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 

trong cơ sở khám, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống 

bệnh dịch COVID-19; 

Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị lựa chọn, sử dụng phương tiện phòng hộ 

các nhân (PHCN) và quản lý sức khỏe nhân viên y tế tham gia chống dịch 

COVID-19 với những nội dung sau đây: 

1. Về lựa chọn, sử dụng phương tiện phòng hộ các nhân 

- Thực hiện việc lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong 

phòng, chống bệnh dịch COVID-19 theo Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 

28/8/2021 của Bộ Y tế; thay thế nội dung “Sử dụng phương tiện phòng hộ cá 

nhân” tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh và nội dung “Hướng dẫn về lựa chọn việc sử dụng bộ trang phục 

phòng chống dịch COVID-19” tại Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 

của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ 

trang phục phòng, chống dịch COVID-19; 

- Cung cấp đủ, đạt tiêu chuẩn các phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân 

viên y tế, đặt biệt nhân viên y tế trực tiếp khám, chăm sóc, thực hiện các thủ 

thuật trên người bệnh tạo khí dung nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2. Giao 

bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn làm đầu mối thường xuyên kiểm tra, giám sát,  

hỗ trợ việc tuân thủ quy định, quy trình về phòng, kiểm soát lây nhiễm SAS-
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CoV-2 của nhân viên y tế khi trực tiếp điều trị người mắc COVID-19 và tham 

gia các công tác chống dịch ngoài cộng đồng. 

2. Về quản lý sức khỏe nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19 

- Áp dụng Hướng dẫn phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ 

lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám, chữa bệnh tại Quyết định số  

4158/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế; thay thế nội dung “Phòng ngừa lây 

nhiễm SARS-CoV-2 ở nhân viên y tế” tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 

14/12/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm 

SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 đối với các đối 

tượng là nhân viên y tế tham gia chống dịch theo tần suất, thời điểm và công cụ 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm được quy định tại Mục 2, Phần V của Quyết định số  

4158/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế, từ đó có hướng quản lý sức khỏe 

nhân viên y tế đúng theo Quyết định này. 

- Phân công cụ thể bộ phận chịu trách nhiệm chính và phối hợp việc kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 

đơn vị, bao gồm công tác quản lý phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 cho nhân 

viên y tế. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui 

lòng liên hệ BS Ngô Hữu Trí, Phòng Nghiệp vụ Y để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

Trần Quang Hiền 
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