
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 88/BC-YTNH Ninh Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Viêm phổi cấp do 

chủng vi rút Corona mới 

 

Thực hiện Công văn số 224/SYT-NVY ngày 30/01/2020 của Sở Y tế Khánh 

Hòa về việc báo cáo việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh 

Viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới; Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa báo 

cáo những hoạt động đã triển khai như sau: 

1. Đã phổ biến toàn bộ các văn bản liên quan đến tất cả các đơn vị trực thuộc 

thông qua hệ thống văn bản E-office và email để kịp thời tiếp nhận thông tin, xử lý 

tình huống trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý: Quyết định 125/QĐ-BYT ngày 

16/01/2020 của Bộ Y tế; Quyết định 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế; 

Quyết định 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế cũng như các chỉ thị, công 

văn chỉ đạo của UBND tỉnh và công văn chỉ đạo của Sở Y tế. 

2. Phân công cán bộ trực theo dõi tình hình khám chữa bệnh, phòng chống 

dịch bệnh, trong đó có bệnh Viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới và có báo 

cáo kịp thời. 

3. Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung tâm y tế; Xây dựng và ban 

hành Kế hoạch số 87/KH-YTNH ngày 31/01/2020 về việc đáp ứng với bệnh Viêm 

phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Phối hợp 

Phòng Y tế chuẩn bị dự thảo kế hoạch trình UBND thị xã ban hành sau khi có kế 

hoạch của UBND Tỉnh. 

4. Chỉ đạo Phòng Kế hoạch nghiệp vụ chủ trì phối hợp với các bộ phận xây 

dựng Phương án cụ thể phòng chống dịch bệnh Viêm phổi cấp do chủng vi rút 

Corona mới tại đơn vị trước ngày 5/2/2020. Tiếp tục tổ chức tập huấn Phác đồ điều 

trị; công tác giám sát; công tác KSNK vào ngày 4/2/2020. 

5. Bố trí khu vực khám, tư vấn bệnh nhân cúm; tình huống bệnh nhân nghi 

ngờ nằm điều trị và có chỉ dẫn cụ thể. 

Trân trọng kính báo cáo Sở Y tế Khánh Hòa./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Khánh Hòa (VBĐT); 

- Ban Giám đốc (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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