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                          Kính gửi: 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện Y học cổ truyền. 

 

Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, số ca 

mắc mới không ngừng gia tăng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thiết lập 08 Bệnh 

viện dã chiến để tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 trên cơ sở sử dụng hạ 

tầng sẵn có của các đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa, Trung tâm Y tế thành 

phố Tuy Hòa, Trung tâm Y tế Tuy An, Trung tâm Y tế Sơn Hòa, Trung tâm Y tế  

Phú Hòa, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trung tâm Da liễu. Dự 

kiến trong thời gian tới, sẽ tiếp tục sử dụng hạ tầng của Bệnh viện Y học cổ truyền 

để thiết lập Bệnh viện dã chiến tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Sở Y tế đề 

nghị: 

1. Bệnh viện Y học cổ truyền khẩn trương xây dựng phương án tổ chức hoạt 

động, phương án nhân lực, dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét 

nghiệm,…chuẩn bị chuyển trạng thái hoạt động của Bệnh viện khi được giao 

nhiệm vụ mới. 

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh cử lực lượng hỗ trợ Bệnh viện Y học cổ truyền khi 

được yêu cầu; khẩn trương triển khai hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở 

chính của Bệnh viện. Tổ chức phân luồng thật tốt tại bốt sàng lọc, xét nghiệm test 

nhanh kháng nguyên các trường hợp nghi ngờ để hạn chế tối đa các ca bệnh xâm 

nhập vào Bệnh viện. Bố trí phòng đệm cách ly tại khoa Khám để lưu bệnh trong 

khi chờ kết quả xét nghiệm PCR, không để ca bệnh xâm nhập vào các khoa phòng. 

3. Thủ trưởng các đơn vị nhắc nhở nhân viên thực hiện tốt các biện pháp 

phòng hộ cá nhân; tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ cho nhân viên y tế 

theo quy định. 

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

 

Nơi nhận:   

- Như trên;  

- GĐ, PGĐ SYT;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (p/h); 

- Lưu: VT, NVY (Nha).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc  

KHẨN 
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