
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 hạn chế lây nhiễm chéo SARS-

CoV-2 cho người nhà tham gia chăm 

sóc người mắc COVID-19 

An Giang, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

   Kính gửi:  

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

 

 Thời gian gần đây, một số trường hợp người nhà tham gia hỗ trợ, chăm 

sóc người mắc COVID-19 bị lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị COVID-19 

có xu hướng gia tăng (chăm sóc người mắc COVID-19 là trẻ em và người lớn 

tuổi, người tàn tật đi lại khó khăn,…);  

Nhằm hạn chế tình trạng này, bảo vệ sức khỏe người thân của người mắc 

COVID-19, Sở Y tế đề nghị các cơ sở điều trị COVID-19 trong tỉnh thực hiện 

một số nội dung sau: 

 1. Hạn chế để người nhà (chưa nhiễm SARS-CoV-2) vào cơ sở điều trị 

COVID-19 trực tiếp hỗ trợ, chăm sóc người mắc COVID-19. Trường hợp người 

mắc COVID-19 cần hỗ trợ (người già, người tàn tật,…), các cơ sở điều trị 

COVID-19 xem xét tổ chức cho những người đã mắc COVID-19 ra viện, tình 

nguyện tiếp tục được ở lại tham gia chăm sóc, hỗ trợ người mắc COVID-19. 

Xây dựng các quy định quản lý sức khỏe, đảm bảo an toàn, cung cấp trang phục 

phòng hộ, tránh lây nhiễm chéo SARS-CoV-2 và các bệnh lý khác cho những 

người tham gia chăm sóc người mắc COVID-19. 

 2. Việc vận động những người đã mắc COVID-19 tình nguyện tham gia 

chăm sóc người mắc COVID-19 tại các cơ sở điều trị COVID-19 cần có sự hỗ trợ, 

giúp đỡ của các cấp chính chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện xã hội.  

 3. Người mắc COVID-19 là trẻ em dưới 16 tuổi cần thực hiện theo đúng 

quy định tại Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em: Cha/mẹ/người chăm sóc 

trẻ em được đi cùng trẻ đến cơ sở thu dung điều trị COVID-19 để chăm sóc trẻ 

và phải ký cam kết tự nguyện vào chăm sóc trẻ sau khi được giải thích về các 

nguy cơ lây nhiễm COVID-19; được trang bị phòng hộ cá nhân; được hướng 

dẫn thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 cho bản thân (trong 

trường hợp cha/mẹ/người chăm sóc trẻ chưa mắc COVID-19). 

Trường hợp cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em không thể đi cùng, ở cùng để 

chăm sóc trẻ thì chính quyền địa phương bố trí người chăm sóc trẻ hoặc chỉ định 

cán bộ y tế, người tình nguyện chăm sóc trẻ. Người được chỉ định chăm sóc trẻ 
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phải có kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ trẻ em và đảm bảo điều kiện theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 63 Luật trẻ em số 102/2016/QH13: đảm bảo trẻ em được duy trì 

liên lạc thường xuyên với gia đình, người thân để giảm tối đa sự khủng hoảng, 

căng thẳng, lo âu của trẻ em. 

 4. Để giúp người nhà người bệnh COVID-19 có thể an tâm về việc được 

chăm sóc, điều trị của người thân mình; các đơn vị có thể ứng dụng công nghệ 

thông tin kết nối, chia sẻ hình ảnh của người bệnh COVID-19 đến với người 

thân trong quá trình điều trị. 

 Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP. UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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