
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Ngọc Thọ đánh giá cao sự nỗ lực tích cực, các giải pháp 
triển khai đồng bộ của ngành y tế trong việc phối hợp 
với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh trong thời 
gian qua với công tác chủ động phòng chống dịch bệnh 
Covid-19. Đồng thời lưu ý với các ban, ngành không 
được chủ quan vì diễn biến của dịch bệnh Covid-19 
đang diễn ra rất phức tạp, khó lường.

Phát biểu tại Hội nghị TS.BS Nguyễn Nam Hùng - 
Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao sự phối hợp của Sở 

(Xem tiếp trang 3) (Xem tiếp trang 2)
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HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ TẠI 
NHÀ, NƠI LƯU TRÚ ĐỂ PHÒNG 
CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ 
HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA 

VI RÚT CORONA (nCoV)
(Theo Công văn số 345/QĐ-BYT 

ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế)
 1. Mục đích:
Ngăn chặn sự lây lan của bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).
2. Hình thức cách ly:
Cách ly y tế theo Luật Phòng chống bệnh truyền 

nhiễm năm 2007.
3. Đối tượng cách ly:
Những người không có các triệu chứng nghi 

nhiễm nCoV (ho, sốt, khó thở) và có một trong 
những yếu tố sau đây:

a) Sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường 
hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ 
trong thời gian mắc bệnh;

b) Cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định 
hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian 
mắc bệnh;

c) Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui 
chơi với trường hợp bệnh xác định hoặc trường 
hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh;

d) Có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với trường hợp 
bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong 
thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào;  
đ) Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên 
cùng một chuyến xe/toa tàu/máy bay với trường 
hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ; 
e) Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ 
Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc (trừ tỉnh 
Hồ Bắc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

4. Thời gian cách ly
a) Cách ly tối đa 14 ngày, số ngày cách ly cụ thể 

được tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với trường hợp 
bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc 
từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.

b) Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn 

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHỦ ĐỘNG 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM 

ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19     
Ngày 18/02/2020 Sở Y tế phối hợp, Sở Du Lịch, Hiệp 

hội Du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập 
chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường    
        hô hấp cấp Covid-19. Tham dự và chủ trì hội nghị có     

  ông Phan  Ngọc  Thọ  -  Phó  Bí  thư  tỉnh  ủy,  Chủ tịch 
 UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông 

Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế, ông Lê Hữu 
Minh - Quyền Giám đốc Sở Du lịch, ông Đinh Mạnh 
Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế cùng 
với hơn 120 cán bộ, viên chức của 60 doanh nghiệp du 
lịch trên địa bàn.

Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

phát biểu chỉ đạo Hội nghị
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huấn 
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HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ, NƠI LƯU TRÚ ĐỂ PHÒNG CHỐNG ... 
đoán loại trừ không mắc bệnh thì những người được cách 
ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.

5. Tổ chức thực hiện cách ly 
5.1. Cán bộ y tế
a) Tổ chức điều tra, lập danh sách người cần cách ly 

để ghi nhận thông tin về địa chỉ gia đình, nơi lưu trú, số 
điện thoại cá nhân, tên và số điện thoại của người khi 
cần liên hệ. Cung cấp số điện thoại của cơ quan y tế cho 
người được cách ly và gia đình, người quản lý nơi lưu trú.

b) Phối hợp với chính quyền địa phương đến nhà hoặc 
nơi lưu trú của người được cách ly thông báo yêu cầu, 
mục đích, thời gian của việc cách ly cho người được cách 
ly và gia đình hoặc người quản lý nơi lưu trú; vận động 
tạo sự đồng thuận, tình nguyện thực hiện. Trong trường 
hợp đối tượng cách ly không thực hiện, áp dụng biện pháp 
cưỡng chế cách ly y tế.

c) Hướng dẫn người được cách ly cách sử dụng và tự 
đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày và 
ghi chép kết quả đo, tình trạng sức khỏe chung vào phiếu 
theo dõi sức khoẻ hàng ngày.

d) Hướng dẫn thành viên trong gia đình người được 
cách ly và người quản lý nơi lưu trú cách thức khử trùng 
nơi ở như: lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở 
gia đình bằng xà phòng hoặc các chất khử trùng hoặc 
chất tẩy rửa thông thường.

đ) Theo dõi tình trạng sức khỏe và ghi nhận thông tin 
vào mẫu theo dõi sức khỏe của người được cách ly. Báo 
cáo kết quả theo dõi hàng ngày cho cơ quan y tế tuyến 
huyện.

e) Thực hiện nghiêm các qui định về phòng chống lây 
nhiễm cho cán bộ y tế theo quy định của Bộ Y tế khi tiếp 
xúc với người được cách ly.

g) Hướng dẫn người được cách ly thu gom riêng khẩu 
trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi 
đựng rác thải để gọn vào góc phòng của người được cách 
ly. Trong thời gian cách ly, nếu người được cách ly 

 xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì thu gom 
và xử lý như chất thải lây nhiễm. Hết thời gian cách ly, nếu 
người được cách ly không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ 
mắc bệnh thì thu gom và xử lý như rác thải thông thường.

h) Hướng dẫn và phát tờ rơi khuyến cáo phòng bệnh 
cho gia đình, người quản lý nơi lưu trú có người được 
cách ly để thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm 
trong hộ gia đình, nơi lưu trú.

i) Báo cáo ngay cho y tế tuyến trên và chính quyền địa 
phương, phối hợp chuyển người được cách ly đến bệnh 
viện nếu người được cách ly có biểu hiện mắc bệnh như 
sốt, ho, khó thở trong quá trình theo dõi.

k) Ứng xử tận tình, chia sẻ, động viên và giúp đỡ người 
được cách ly khi thực hiện nhiệm vụ tạo tâm lý thoải mái, 
tin tưởng của người được cách ly trong suốt quá trình 
theo dõi.

l) Báo cáo kết quả cuối cùng cho y tế tuyến huyện và 
chính quyền địa phương ngay sau khi kết thúc thời gian 
cách ly.

5.2. Người được cách ly
a) Chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú đúng 

thời gian quy định, tốt nhất cách ly ở một phòng riêng. 

Trong trường hợp gia đình, nơi lưu trú không có phòng 
riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách 
xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít 
nhất 2 mét.

b) Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, 
thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ đạc vật dụng 
trong phòng, nơi cách ly.

c) Tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một 
ngày; ghi chép kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung 
vào phiếu theo dõi sức khoẻ hàng ngày.

d) Hàng ngày hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp 
xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như 
những người khác; tự theo dõi sức khỏe; thực hiện các 
biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên 
rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

đ) Hàng ngày thông báo cho cán bộ y tế xã, phường, 
thị trấn được phân công
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 chiều về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của  
bản thân.

e) Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn 
được phân công phụ trách theo dõi ngay khi có một trong 
các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở.

g) Không được tự động rời khỏi nhà, nơi lưu trú.
h) Người được cách ly phải thu gom khẩu trang, khăn, 

giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải 
riêng và để gọn vào góc phòng của người được cách ly.

i) Không ăn chung cùng với những người khác trong 
gia đình, nơi lưu trú.

5.3. Thành viên trong hộ gia đình, người làm việc, 
quản lý nơi lưu trú của người được cách ly

a) Hàng ngày hạn chế tiếp xúc với người được cách 
ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi 
cần tiếp xúc.

b) Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm 
cửa ở gia đình, nơi lưu trú bằng xà phòng hoặc các chất 
khử trùng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

c) Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly 
trong suốt thời gian cách ly.

d) Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn 
được phân công phụ trách theo dõi khi người được cách 
ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, 
ho, khó thở.

đ) Hỗ trợ phương tiện vệ sinh, xà phòng, dung dịch 
sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly, nếu có 
yêu cầu.

g) Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, 
nơi lưu trú.

5.4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cộng 
đồng nơi có người được cách ly

a) Tạo điều kiện, động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình, 
nơi lưu trú và người được cách ly để người được cách ly 
yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi. 

 b) Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách 
ly và tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người 
được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, 
đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Y 
tế dự phòng) để nghiên cứu, giải quyết./.
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của hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở 
phụ nữ: ung thư vú và bệnh tim.

(Theo MNT, 12/2019)
BSCKII Hầu Văn Nam

PHÁT TRIỂN DA NHÂN TẠO CÓ 
CẢM GIÁC NHƯ DA THẬT

Các nhà khoa học tại Đại học École Polytechnique

 Fédérale de Lausanne, Thụy Sĩ cho biết, có thể 
 phát triển da nhân tạo cho cảm giác như da thật, 
mở ra hy vọng mới cho những bệnh nhân bị bỏng.

Các nhà nghiên cứu phát triển một loại da 
nhân tạo có độ mềm dẻo, linh hoạt và tạo cảm 
giác chạm chân thực nhất từ trước đến nay. 

Da nhân tạo này được làm từ vật liệu haptics 
hẹp giữa các lớp silicone, loại da mới có thể được 
kéo dài gấp 4 lần chiều dài ban đầu, đồng thời kết 
hợp với bộ dẫn động mềm có thể dễ dàng bao trùm 
chính xác vào các vật thể có kích cỡ khác nhau.

Hệ thống cảm biến sẽ liên tục đo lượng độ biến 
dạng của da để đưa ra chiều chỉnh phản hồi xúc 
giác trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, một lớp 
cảm biến nằm trên cùng lớp màng sẽ chứa các 
điện cực mềm làm từ hỗn hợp gallium thể rắn - 
lỏng sẽ đo biến dạng của da và gửi tín hiệu đến 
các vi điều khiển để điều chỉnh cảm giác trước khi 
truyền đến não bộ nhận thức của người đeo. 

Da nhân tạo này đã được thử nghiệm thành công 
trên ngón tay người. Các nhà khoa học tin tưởng 
rằng công nghệ mới có thể được áp dụng cho nhiều 
lĩnh vực từ phục hồi tế bào đến thực tế ảo (VR).

 (Theo WT, 10/2019)
Văn Khoa (tổng hợp)

CHỤP X QUANG TUYẾN VÚ CÓ THỂ 
DỰ BÁO NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học 
Đại học California cho biết, chụp Xquang tuyến vú 
không chỉ giúp xác định khối u ung thư ở vú mà 
còn cho thấy sự hình thành vôi hóa động mạch vú 
- đó là sự tích tụ canxi bên trong các động mạch 
trong vú - có thể giúp các bác sĩ xác định phụ nữ 
có nguy cơ mắc bệnh tim và suy tim.

Trong nghiên cứu, TS. Quan Minh Bùi và các 
đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu từ hồ sơ y tế của 
278 phụ nữ trong giai đoạn 2006 - 2016 với độ tuổi 
trung bình là 61 tuổi.  

Tất cả những người tham gia này đã trải qua 
cả chụp quang tuyến vú và chụp CT mạch vành 
trong cùng một năm. Các nhà khoa học đã quan 
sát thấy có tới 90 người tham gia (32%) bị vôi 
hóa động mạch vú, trong khi 19 người trong số họ 
(7%) bị suy tim. 

Sau khi điều chỉnh phân tích về các yếu tố gây 
nhiễu - bao gồm tuổi, bệnh đái tháo đường, tăng 
huyết áp và các yếu tố nguy cơ mắc bệnh suy 
tim - các nhà khoa học phát hiện ra rằng những 
người bị vôi hóa động mạch vú có khả năng mắc 
hoặc suy tim gấp 2,2 lần so với những người 
không tích tụ canxi.

Theo các nhà khoa học, vôi hóa động mạch vú 
có thể giúp xác định những phụ nữ có nguy cơ 
mắc các vấn đề về tim mạch, bao gồm đau tim, 
đột quỵ và suy tim... 

Chụp quang tuyến vú nên được thực hiện với 
phụ nữ ở độ tuổi nhất định như một thủ tục sàng 
lọc thường xuyên, có khả năng thay đổi tiến trình 

Du lịch cũng như Hiệp hội Du lịch trong công tác phòng 
chống Covid-19. 

Đồng chí đề nghị các tua, tuyến của dịch vụ lữ hành 
phải quản lý chặt chẽ hơn nữa du khách đi theo đoàn 
cũng như cá nhân, phải nắm chắc danh sách và lịch 
trình tham quan, nơi lưu trú để thuận lợi trong việc giám 
sát ca bệnh, dịch tễ và xử lý khi có các ca bệnh nghi 
ngờ xảy ra.

  Tại Hội nghị, các học viên được Ths.BSCKII Phan 
Đăng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh và Ths.BSCKI Võ Đăng Huỳnh Anh - Phó trưởng 
phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế cập nhật những kiến thức 
cơ bản về dịch bệnh Covid-19, các dấu hiệu của bệnh, 
biện pháp phòng chống dịch bệnh,... 

Bên cạnh đó, hội nghị đã được hướng dẫn tải về 
ứng dụng App Sức khỏe Việt Nam của Bộ Y tế, đây 
là ứng dụng giúp ích cho người dân và cán bộ y tế 
đánh giá nguy cơ, trang bị kiến thức phòng chống dịch 
bệnh, nắm rõ thông tin và các hướng dẫn cụ thể từ cơ 
quan y tế; nghiên cứu, phân tích các tình huống giả 
định cụ thể của những trường hợp nghi ngờ mắc nhiễm 
Covid-19 tại các đơn vị du lịch để công tác phối hợp xử 
lý dịch bệnh hoàn thiện hơn với mục đích nâng cao, 
tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa các đơn 
vị du lịch và y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 hiệu quả hơn./.

Ngọc Thạch
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TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

TẬP  HUẤN  CẬP  NHẬT  BIỆN  PHÁP  CHỦ ĐỘNG 
 PHÒNG  CHỐNG  DỊCH  BỆNH  COVID-19

Ngày 12/02/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật biện pháp chủ động 
phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ths.BS Hoàng Hữu 
Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì; tham dự có đại diện 
lãnh đạo các bệnh viện đa khoa; ban Quân Y tỉnh đội, 
Quân Y biên phòng; lãnh đạo 9 TTYT huyện, thị, thành 
phố; các trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và các đội 
phản ứng nhanh. PGS.TS Trần Xuân Chương - PCT Hội 
truyền nhiễm Việt Nam, Trưởng bộ môn truyễn nhiễm 
trường ĐH Y Dược Huế cập nhật và cung cấp kiến thức 
chuyên môn về bệnh Covid-19. Tại hội nghị tập huấn, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cung cấp những 
kiến thức cần thiết về các qui trình giám sát điều tra và 
xử lý ổ dịch trên thực địa; công tác phối hợp xử lý dịch 
bệnh Covid-19 theo tình huống.

 Cũng tại hội nghị tập huấn, Ths.BS Hoàng Hữu Nam 
- Phó Giám đốc Sở Y tế đã đưa 06 tình huống giả định, 
phân tích các bước cụ thể, đồng chí đề nghị lưu ý đến 
điều tra yếu tố dịch tễ, xử lý môi trường; cần phối hợp 
đồng bộ, nhịp nhàng giữa công tác dự phòng và điều trị. 
Qua đó, áp dụng thực tế vào từng đơn vị, cần thực hiện 
đúng quy trình chuyên môn để bảo vệ sức khỏe cán bộ y 
tế khi tham gia phòng chống dịch./. 

Ngọc Thạch

TẬP HUẤN KIẾN THỨC TRUYỀN THÔNG VỀ 
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Ngày 14/02/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

(KSBT) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức truyền 
thông về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do Covid-19. Tham dự buổi tập huấn là các cán bộ 
được phân công làm đầu mối để truyền thông giáo dục 
phòng chống dịch bệnh của các Sở, ban, ngành trên địa 
bàn tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, Ths.BSCKII Phan Đăng Tâm - 
Phó Giám đốc Trung tâm KSBT tỉnh trình bày những kiến 
thức cơ bản về dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh bằng cách thực hiện tốt việc vệ 
sinh cá nhân và vật dụng; rửa tay bằng xà phòng hoặc 
dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang bằng vải hoặc khẩu 
trang y tế nơi công cộng; thường xuyên lau chùi sàn nhà, 
tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, tay ga xe  máy, tăng 
cường lưu thông không khí trong phòng… nếu có dấu 
hiệu ho, sốt, khó thở thì phải đeo khẩu trang và báo ngay 
cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị 
kịp thời.

Ths.BSCKI Võ Đăng Huỳnh Anh - Phó trưởng phòng 
Nghiệp vụ Y Sở Y tế đã phân tích các tình huống trường 
hợp nghi ngờ mắc nhiễm Covid-19 trong công tác phối 
hợp xử lý dịch bệnh với các Sở, ban, ngành liên quan với 
mục đích nâng cao, tăng cường công tác phối hợp đồng 
bộ giữa các đơn vị và triển khai công tác phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 hiệu quả hơn./.

Ngọc Thạch

TP. HUẾ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI NHỮNG GIẢI PHÁP 
ĐỂ CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Ngày 17/02/2020 UBND thành phố Huế tổ chức cuộc 
họp đột xuất bàn về các giải pháp đồng bộ trong phòng 
chống dịch bệnh Covid-19. Chủ trì Hội nghị đ/c Hoàng 
Hải Minh - Chủ tịch UBND TP Huế. Tham dự cuộc họp có 
đ/c PCT UBND TP Huế Trương Đình Hạnh, các đ/c lãnh 
đạo của các cơ quan ban ngành của thành phố trong 
ban chỉ đạo phòng chống dịch, chủ tịch UBND và trưởng 
công an và trưởng trạm Y tế 27 Phường trên địa bàn.

Ths.Bs. Nguyễn Vũ Nhật Chi - Phó giám đốc TTYT 
TP Huế trình bày các nội dung liên quan đến dịch bệnh 
Covid-19, như hướng dẫn giám sát, cách ly, theo dõi 
cũng như những công việc cụ thể mà các đơn vị cần làm 
khi phát hiện có 1 trường hợp bệnh nghi ngờ trong cộng 
đồng. Cuộc họp cũng đã thảo luận những vấn đề trong 
quá trình thực hiện như: trang cấp khẩu trang, nước rửa 
tay, việc giao tiếp với người nước ngoài, cách ly các 
trường hợp nghi nhiễm tại nơi ở hoặc cơ sở lưu trú…

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố 
Huế yêu cầu Công an các đơn vị chịu trách nhiệm tất 
cả các số liệu về lưu trú, xuất nhập cảnh; trên cơ sở 
danh sách người về từ vùng dịch, Công an phối hợp với 
ngành y tế tiến hành thực hiện các bước giám sát, cách 
ly theo đúng quy định của ngành y tế và báo cáo các 
cấp theo quy định. Kiện toàn hoạt động của Ban chỉ đạo 
tại các phường. Tăng cường công tác tuyên truyền về 
cách phòng chống, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh để 
người dân được hiểu rõ, tránh hoang mang… nhằm mục 
tiêu giảm đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh trong 
cộng đồng, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn./.

 Thành Nhân - TTYT Thành phố Huế

 TTYT PHÚ VANG HƯỚNG DẪN PHÒNG VÀ 
KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM BỆNH COVID-19

 Ngày 14 tháng 02 năm 2020, TTYT huyện Phú Vang 
tổ chức 2 lớp tập huấn triển khai Quyết định số 16/ QĐ- 
BYT về Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
(Covid-19) cho bác sĩ, thành viên đội phản ứng nhanh, 
điều dưỡng, hộ lý, lái xe trong toàn đơn vị.

Tại lớp tập huấn, Ths.BsCKII Hoàng Trọng Quý đã phổ 
biến các nội dung như: phòng ngừa chuẩn, quy trình rửa 
tay thường quy, sử dụng thành thạo phương tiện phòng 
hộ cá nhân, xử lý dụng cụ, xử lý đồ vải, phân loại và xử 
lý rác thải, vệ sinh môi trường... đặc biệt là công tác đảm 
bảo phòng ngừa lây chéo trong bệnh viện, đồng thời nhấn 
mạnh việc thực hiện và tổ chức giám sát thường xuyên 
việc thực hiện Quyết định số 16/QĐ-BYT về Hướng dẫn 
phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19). Kết thúc 
tập huấn các học viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ 
năng nghiêm túc thực hiện phòng và kiểm soát lây nhiễm 
trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như hoạt 
động khám chữa bệnh hàng ngày.

Trọng Quý - TTYT Phú Vang


