
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: 35/QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày 21 tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy trình tiếp nhận, chăm sóc, điều trị  

các trƣờng hợp nghi mắc Covid-19 tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA  

 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 03/8/2018 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở 

sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung 

tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về ban hành 

Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh Viêm 

đường hô hấp cấp; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ , Trung tâm Y tế thị xã 

Ninh Hòa. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình tiếp nhận, chăm 

sóc và điều trị cho các trường hợp nghi mắc Covid-19 khi đến khám bệnh, chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định 144/QĐ-YTNH ngày 17/3/2020. 

 Điều 3. Các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Trịnh Tiến Khoa 

 

 

 

 

 



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 

 

QUY TRÌNH 

TIẾP NHẬN, CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ CÁC TRƢỜNG HỢP NGI MẮC 

COVID-19 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-YTNH ngày 21 tháng 01 năm 2021 

của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

 1. Tại bàn hƣớng dẫn có nhiệm vụ phân luồng bệnh nhân 

 a. Bước 1: Mời người bệnh xem bảng thông tin về các dấu hiệu của bệnh hô hấp. 

b. Bước 2: Đo thân nhiệt bằng nhiệt kế tự động 

 c. Bước 3: Xem kết quả đo thân nhiệt và các triệu chứng, hướng dẫn người bệnh: 

 - Trường hợp không sốt, không có dấu hiệu của bệnh hô hấp thì vào khu 

tiếp đón lấy số và thực hiện khám bệnh theo quy trình thông thường. 

 - Trường hợp có sốt, có triệu chứng ho, khó thở thì hướng dẫn người bệnh 

đến Phòng khám bệnh hô hấp. 

  2. Tại phòng khám bệnh hô hấp (khoa Khám và khoa CC-HSTC-CĐ) 

a. Bước 1: Điều dưỡng chào hỏi, yêu cầu người bệnh mang khẩu trang. 

Trường hợp người bệnh không mang theo thì cấp miễn phí. Lấy mạch, nhiệt, huyết 

áp (nếu cần), khai thác thông tin thông tin hành chính người bệnh. Mời Bác sỹ phụ 

trách đến khám. 

b. Bước 2: Bác sỹ khám và khai thác thông tin theo Bảng kiểm sàng lọc, 

chẩn đoán theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế  

- Trường hợp không phải là ca nghi ngờ thì hướng dẫn người bệnh đến khu 

tiếp đón lấy số và thực hiện khám bệnh theo quy trình thông thường. 

- Trường hợp xác định là ca nghi ngờ thì: 

+ Yêu cầu Điều dưỡng mang theo hồ sơ và trực tiếp hướng dẫn người bệnh 

đến khu vực cách ly tại khoa Bệnh nhiệt đới.  

+ Đồng thời thông báo ngay cho BS. Cơ  (SĐT: 0905275080), Lãnh đạo 

trực (BS. Khoa: 0905383928; BS. Chí: 0906442063; BS. Hồng: 0984130668), 

Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ (SĐT: 0258.3670747; Ths.Tâm: 03683221972) (kể cả 

trong và ngoài giờ hành chính). 

+ Thông báo ngay cho Phòng TCHC để phân công cán bộ xử lý môi trường 

(SĐT: 0258.3672171; BS Thái: 0905717901) (kể cả trong và ngoài giờ hành 

chính). 

+ Hộ lý thực hiện công tác khử khuẩn (Sử dụng bình phun dung dịch có 

0.5% Clo hoạt tính để phun khử khuẩn và lau các bề mặt tiếp xúc trong Buồng 

khám) theo đúng quy định. 



3. Tại khu vực cách ly 

a. Bước 1: Điều dưỡng khu cách ly mặc trang phục bảo hộ đầy đủ trước khi 

tiếp nhận người bệnh.  

b. Bước 2: 

 - Bố trí, sắp xếp vị trí cho người bệnh. 

- Lấy dấu hiệu sinh tồn. 

- Mời Bác sỹ thăm khám. 

- Thông báo Khoa xét nghiệm lấy mẫu bệnh phẩm. 

c. Bước 3: Bác sỹ thực hiện thăm khám, chỉ định cận lâm sàng, thuốc...và 

phải tuân thủ chặt chẽ việc mặc trang phục bảo hộ.  

Lƣu ý:  

- Trong toàn bộ quá trình thăm khám không mang theo Hồ sơ bệnh án. 

- Thực hiện nghiêm công tác khử khuẩn, xử lý môi trường, xử lý dụng cụ 

trong khu cách ly theo đúng quy định của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Sau khi kết thúc quá trình  điều trị, chăm sóc tại vùng có nguy cơ lây 

nhiễm cao và trung bình phải thay và cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân, vệ 

sinh tay tại buồng đệm. 

4. Tại khu vực khoa Xét nghiệm- CĐHA 

` Sau khi tiếp nhận thông tin về việc lấy mẫu bệnh phẩm từ Điều dưỡng khu 

vực cách ly: 

a. Bước 1: Mặc phương tiện  bảo hộ lao động theo đúng quy định. Mang 

đầy đủ vật dụng phục vụ cho việc lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu và di chuyển đến 

khu vực cách ly. 

b. Bước 2: Tiến hành lấy mẫu theo quy định. 

 c. Bước 3: Thay và cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân, vệ sinh tay tại 

buồng đệm. Ra về theo lối đi bệnh nhân xuất viện. 

 d. Bước 4: Thực hiện xử lý mẫu theo đúng quy định (không cần phải mặc 

phương tiện bảo hộ lao động, chỉ cần sử dụng khẩu trang và găng tay y tế), bảo 

quản, vận chuyển về khoa Xét nghiệm – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hòa theo đúng quy định. Thời gian tiếp nhận mẫu: buổi sáng: trước 7 giờ 15 phút; 

buổi chiều: trước 13 giờ 15 phút hằng ngày.  

e. Bước 5: Tiếp nhận kết quả xét nghiệm của người bệnh từ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa và phản hồi kịp thời cho Bác sỹ điều trị. 



SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ 

 TRƢỜNG HỢP NGHI MẮC COVID-19 
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CỔNG 2 

 

Phòng khám 

bệnh hô hấp 
 

CỔNG 1 

 

Phòng khám bệnh 

hô hấp 

Phòng trực ĐD 

 

Buồng điều trị số... 

 

Buồng điều trị số... 

 

Buồng theo dõi cách ly 

khoa Bệnh nhiệt đới 

 

Buồng bệnh 3 

 

Buồng bệnh 1 

 

Phòng hành chính 

 

Chuyển 

viện 

(cổng 2) 

Bàn hướng dẫn 
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Khám, điều trị 

bình thường 

Khu vệ sinh NB 

Buồng xử lý dụng cụ và 

thực hiện thủ thuật 
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