
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  62 /BVNĐ-KHTH Khánh Hòa, ngày  03  tháng 02  năm 2020 

V/v tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiếp 

nhận thu dung điều trị khi có ca  

bệnh viêm đường hô hấp cấp. 

 

       

   Kính gửi: 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Các Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Bệnh viện Quân y 87; 

- Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; 

- Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang; 

- Bệnh viện đa khoa tư nhân; 

- Phòng khám đa khoa tư nhân. 
       

 Căn cứ Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ-TTg 

ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

 Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra, để phát hiện điều trị và quản lý kịp thời người bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

 Căn cứ Thông báo số 26/TB-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về kết luận của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc 

về triển khai công tác phòng, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

 Căn cứ Công văn số 226/SYT-NVY ngày 31/01/2020 của Sở Y tế về việc 

công bố danh sách và địa chỉ cơ sở có khả năng thu dung điều trị Viêm phổi do 

Corona vi rút, 

Để chủ động phối hợp phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời các đối 

tượng viêm đường hô hấp cấp nghi do nhiễm chủng mới của vi rút Corona, đặc 

biệt đối tượng có yếu tố dịch tễ, hoặc có kết quả test nhanh dương tính với cúm 

A, cúm B, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa kính đề nghị các đơn vị y tế 

trong toàn tỉnh trao đổi trước với Bệnh viện qua số điện thoại hotline 

0914488329 hoặc 02583760115 trước khi chuyển bệnh nhân đến, để Bệnh viện 

chủ động trong công tác tiếp đón, cách ly, phòng dịch khi tiếp nhận ca bệnh. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Sở Y tế (VBĐT, b/c); 

- Lãnh đạo BV (VBĐT); 

- Các khoa, phòng (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đông 
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