
       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:         /QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình vận chuyển người bệnh Covid-19 nội viện giữa các khoa 

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 số 1226/QĐ-BYT ngày 17/05/2022 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét 

nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 
trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Căn cứ Công văn 2180/SYT-NVYD ngày 24/05/2022 của Sở Y tế tỉnh Khánh 

Hòa về việc Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét 

nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 
trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Xét đề nghị của Hội đồng Điều dưỡng, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình vận chuyển người 

bệnh COVID-19 nội viện giữa các khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

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

Điều 3. Các khoa, phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Hội đồng điều dưỡng (VBĐT) 

- Lưu: VT, ĐD. 

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 

Vận chuyển người bệnh Covid-19 nội viện giữa các khoa  

tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-YTNH ngày 31 tháng 01 năm 2023 

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

I. MỤC TIÊU 

- Kịp thời cách ly, di chuyển người bệnh nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh viêm 

đường hô hấp cấp kịp thời, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm. 

II. CHUẨN BỊ 

1. Tại khoa lâm sàng 

- Toàn bộ các khoa lâm sàng bố trí ít nhất 1 buồng cách ly tạm thời theo quy định. 

- Mỗi khoa lâm sàng có bố trí ít nhất 1 xe đẩy/ băng ca riêng cho người bệnh 

nghi nhiễm/người bệnh nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp được đánh dấu riêng. 

- Có bố trí khu vực để xe đẩy/băng ca riêng và ghi rõ: “ Khu vực để phương 

tiện vận chuyển phục vụ người nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp”. 

- Có sẵn Quy trình xử lý khử khuẩn phương tiện vận chuyển tại khoa. 

- Nhân viên nắm được Quy trình mặc phương tiện phòng hộ và các quy trình 

kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan đến người bệnh viêm đường hô hấp cấp. 

2. Chuẩn bị người bệnh 

- Giải thích và tư vấn cho người bệnh biết về tình trạng bệnh và mục đích của 

việc chuyển phòng bệnh, chuyển khoa. 

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Bác sỹ khám, khai thác thông tin hành chính người bệnh và xác định 

ca bệnh nghi ngờ hay ca bệnh Covid-19 dựa vào hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của 

Bộ Y tế.  

Bước 2: Đối với ca bệnh nghi ngờ hoặc ca bệnh Covid-19, Điều dưỡng vận 

chuyển người bệnh về phòng cách ly tạm thời tại khoa đã được bố trí sẵn. 

Bước 3: Bác sĩ khám và hội chẩn lại, ra chỉ định chuyển khoa truyền nhiễm. 

Bước 4: Điều dưỡng mang đầy đủ phương tiện phòng hộ, mang theo hồ sơ và 

trực tiếp hướng dẫn người bệnh, dùng xe đẩy/băng ca riêng vận chuyển người bệnh 

đến khu vực cách ly tại khu Truyền nhiễm theo các lối đi đã được quy định như sau:  

- Tại khoa HSTC-CĐ: Người bệnh được vận chuyển theo lối đi dành cho 

người bệnh Covid-19 đã được đánh dấu sẵn tại khoa, rẽ phải đi dọc theo lối đi song 

song với mặt sau của khoa Xét nghiệm và khoa Dược ra khoa nhiễm. 



- Tại khoa LCK-YHCT-PHCN: Người bệnh được vận chuyển ra khỏi phòng 

cách ly tại khoa ngang qua cổng số 2 và dọc theo lối đi song song nhà giữ xe, đến 

cổng số 3 thì rẽ phải ra đến khoa Nhiễm. 

- Tại khoa Ngoại Tổng hợp: Người bệnh được vận chuyển từ phòng cách ly 

tại khoa, xuống cầu thang số 2, rẽ phải ra cửa và rẽ trái đi theo lối đi dọc theo lối đi 

song song nhà giữ xe, đến cổng số 3 thì rẽ phải ra đến khoa Nhiễm. 

- Tại khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản: Người bệnh được vận chuyển từ 

phòng cách ly tại khoa, rẽ phải ra cửa và rẽ trái đi theo lối đi dọc theo lối đi song 

song nhà giữ xe, đến cổng số 3 thì rẽ phải ra đến khoa Nhiễm. 

- Tại khoa Khám bệnh: Người bệnh được vận chuyển từ phòng khám hô hấp 

rẽ phải ra lối đi dọc theo lối đi song song nhà giữ xe, đến cổng số 3 thì rẽ phải ra 

đến khoa Nhiễm. 

- Tại khoa Nội Nhi: Người bệnh được vận chuyển từ phòng cách ly tại khoa 

đi dọc hành lang lối đi dành cho người bệnh Covid-19 và rẽ phải ra khoa nhiễm. 

Lưu ý:  Đối với bệnh nhân vẫn trong tình trạng cấp cứu thì vẫn tiến hành cấp 

cứu kịp thời cho người bệnh. 

Bước 5: Bàn giao người bệnh cho Điều dưỡng khoa Truyền nhiễm theo quy định. 

Bước 6: Điều dưỡng về khoa khử khuẩn các phương tiện vận chuyển theo đúng 

quy trình. 

Bước 7: 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 bệnh) 

theo đúng quy định./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SƠ ĐỒ QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH COVID-19 NỘI VIỆN 

GIỮA CÁC KHOA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA 
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