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Kính gửi:  

- Bệnh viện công lập và tư nhân; 

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

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang được Sở Y tế An Giang được 

cộng nhận là cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở tầng 3 trong mô hình 

tháp 3 tầng của tỉnh An Giang theo Công văn số 2348/SYT-NVY ngày 

11/8/2021 của Sở Y tế An Giang về việc triển khai thực hiện phân tầng điều trị 

SARS-CoV-2 trong tỉnh. 

Sở Y tế An Giang có nhận được Công văn số 957/BVAG-KHTH ngày 

17/10/2021 của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang về việc tam dừng tiếp 

nhận bệnh nhân COVID-19 chuyển tuyến tới. 

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để ứng phó khẩn cấp phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và để việc điều trị bệnh 

COVID-19 an toàn và hiệu quả. Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị y tế điều 

trị COVID-19 trong tỉnh thực hiện như sau: 

1. Tạm dừng việc tiếp nhận người bệnh COVID-19 chuyển tuyến từ các 

các đơn vị y tế điều trị COVID-19 tuyến huyện đến điều trị tại Bệnh viện đa 

khoa Trung tâm An Giang kể từ 18 giờ ngày 17/10/2021 cho đến khi có thông 

báo mới. 

2. Yêu cầu các đơn vị y tế điều trị COVID-19 chỉ chuyển tuyến người 

bệnh mắc COVID-19 trong trường hợp phải chuyển đến tầng 3 trong mô hình 

tháp 3 tầng thì chuyển tuyến về Bệnh viện đa khoa Khu vực tỉnh và Bệnh viện 

Đa khoa Khu vực Thị xã Tân Châu. 

3. Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang khắc phục và sửa 

chữa kịp thời để tiếp tục thực hiện công tác điều trị COVID-19 an toàn, hiệu quả 

và thông báo kết quả về Sở Y tế An Giang để kịp thời thông báo cho các đơn vị 

y tế điều trị COVID-19 trong tỉnh biết. 

Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 
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