
THÔNG BÁO 

V/v: Rà soát, quản lý, xét nghiệm những người từng đến  

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều  

 

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, phòng, đơn nguyên 
 

 Thực hiện công văn thượng khẩn số 132/SYT-NVY ngày 07/5/2021 của Sở Y tế Hà 

Nội, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai yêu cầu: 

 1. Các Lãnh đạo Khoa, Phòng, ĐN thông báo cho CBNV-NLĐ của khoa, phòng ĐN 

mình, nếu ai có tiền sử dịch tễ đi/đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trong khoảng thời gian từ 

16/04/2021 đến 07/05/2021 báo cáo lãnh đạo khoa phòng/đơn nguyên lập danh sách gửi 

Phòng TCHC để tổng hợp báo cáo BCĐ PCD. 

 2. Các khoa lâm sàng, Tổ công tác xã hội, tổ sàng lọc của 2 cơ sở thực hiện nghiêm 

khai báo y tế, rà soát lập danh sách những người bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, những 

người ra vào Bệnh viện có tiền sử dịch tễ đi/đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trong thời gian 

từ 16/04/2021 đến 07/05/2021 lập danh sách sửi phòng KHTH để tổng hợp báo cáo BCĐ 

PCD.  

 3. Tất cả các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều  

từ 16/04/2021 đến 07/05/2021 phải thực hiện ngay: 

 3.1. Với những người đến bệnh viện từ ngày 27/4/2021 đến ngày 7/5/2021 mà không 

đến khoa Gan – Mật – Tụy: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly tại nhà đủ 21 ngày 

kể từ ngày cuối cùng đến ở bệnh viện; sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 

thêm 07 ngày.  

 3.2. Với những người đã đến khoa Gan - Mật - Tụy của bệnh viện: Lấy mẫu xét nghiệm 

và cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến ở bệnh viện; sau đó tiếp tục theo 

dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú thêm 07 ngày.  

  4. Đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có các triệu chứng nghi 

ngờ nhiễm COVID-19 thì phải được chuyển ngay đến các cơ sở y tế để được cách ly, điều trị 

kịp thời. 

 Yêu cầu các lãnh đạo khoa, phòng, đơn nguyên quán triệt nội dung trên đến toàn thể 

CBVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm sẽ bị chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc 

và pháp luật.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ (để b/c); 

- TB trên bảng tin; 

- Lưu VT, TCHC. 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCD 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Đức Long 
 

 

  

 

 

SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI 

 

Số:        /TB-BVHN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày  07 tháng  5  năm 2021 



 

 

 

  



 


