
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 
 

Số:          /SYT-NVY 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                           Phú Yên, ngày     tháng  5 năm 2022 
 

V/v triển khai thực hiện Quyết định  

số 1226/QĐ-BYT ngày 17/5/2022  
của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 

 

 Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 
1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng 
lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị 

người mắc COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định này có 
hiệu lực kể từ ngày ký (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1226/QĐ-BYT).  

 Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức 
nghiên cứu, phổ biến, triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Quyết định số 

1226/QĐ-BYT (gửi đính kèm) đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.   

Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;                            
- Bộ Y tế (b/c); 
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Bệnh viện CA tỉnh; 
- Cổng TTĐT Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY (Ng). 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
Nguyễn Thanh Tỉnh 
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