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       Kính gửi:  Các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế. 

  

Căn cứ nội dung Quyết định số 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế 

trong phòng, chống dịch COVID-19”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 

ký ban hành. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, vận dụng thực hiện trong trường 

hợp có công chức, viên chức, nhân viên y tế đang làm việc tại đơn vị có nguy 

cơ mắc COVID-19, có trách nhiệm phải duy trì công việc hằng ngày tại nơi 

làm việc. 

Nhận được công văn, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện nghiêm túc./. 

(Gửi kèm Quyết định số 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế 

trong phòng, chống dịch COVID-19”.) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ SYT (để chỉ đạo); 

- Các phòng thuộc SYT (th/hiện); 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, NVY, (Bích). 
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