Cập nhật các văn bản về phòng chống COVID-19 trong giai đoạn mới
Viết bởi Biên tập viên
Thứ tư, 25 Tháng 3 2020 18:27 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 16 Tháng 5 2020 10:05

Nguồn: BYT

1.
Công văn số 2299/CV-BCĐQGngày 24/04/2020 của Bộ Y tế về việc thực hiện nghiêm Công
điện 1898 và triển khai công tác KCB an toàn: CV 2299/CV-BCĐQG
2. Công điện 1898/CĐ-BCĐ về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm
COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
CĐ 1898/CĐ-BCĐ
3. Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch
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COVID-19:
1551/QĐ-BYT
4. Quyết định 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho
cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19:
1462/QĐ-BYT
5. Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các
cơ sở y tế:
CT 6/CT-BYT
6. Quyết định Về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp
cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) phiên bản 3:
1344/QĐ-BYT
7. Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí Viêm đường hô hấp
cấp tính do chủng viruts SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh
&nbsp;1271/QĐ
-BYT
8. Công văn 1145/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 v/v kê đơn, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian
phòng chống dịch COVID-19:
1445_BYT-KCB_20032020_1-signed
9. Công văn số 338/KCB-NV ngày 20/3/2020 v/v hạn chế tiếp xúc gần giữa các nhân viên y
tế và giữa các người bệnh trong cơ sở KB, CB:
CV-338-1 han che tiep xuc gan giua
NVYT va cac nguoi benh
10. Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 v/v ban hành Danh mục phương tiện
phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19:
QĐ
1259. Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân
11. Quyết định 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 v/v ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư
tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19:
qdb2020-941-1
12. Công văn số 1394/BYT-KCB ngày 19/3/2020 V/v tăng cường phòng và kiểm soát lây
nhiễm COVID-19 cho NVYT:
cvb-2020-1394-1
13. Phụ lục Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 v/v rút kinh nghiệm tổ chức, phân
luồng cách ly người nghi nhiễm viêm đường hô hấp cấp tại CSYT và gửi hình ảnh đã thực hiện.
Phu luc CV huong dan phan luong NB Covid_FINAL 200319
14. Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà,nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19: 879/QĐ-B
YT
15. Quyết định Về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm
đường hô hấp cấp do vi rút corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh:
468/QĐ-BYT

đang cập nhật....
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