
 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVYD 

V/v thông báo phân luồng khám 

chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong bối 

cảnh dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh  phúc, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

 
 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Đài phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. 

  

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và 

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan 

trong cộng đồng, trong các cơ sở khám chữa bệnh, trên địa bàn tỉnh có 04 cơ sở 

khám chữa bệnh đang thực hiện cách ly y tế vùng có dịch theo chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Phúc Yên và Vĩnh Yên (03 cơ 

sở công lập và 01 bệnh viện tư nhân): Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên 

thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế quy mô toàn bệnh viện từ ngày 02/5/2021; 

Bệnh viện Y dược cổ truyền thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế tại khoa Cấp 

cứu - HSTC từ ngày 06/5/2021 và thực hiện cách ly cán bộ y tế, người bệnh và 

người nhà người bệnh tại Bệnh viện; Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên thực 

hiện cách ly y tế cán bộ y tế tại Trụ sở điều hành và khu điều trị nội trú trú và 

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên. Hiện 04 cơ sở khám chữa bệnh trên đã 

tạm dừng các hoạt động tiếp nhận người bệnh cho đến khi có thông báo mới.  

Để đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh 

được thuận lợi, liên tục, Sở Y tế đã hướng dẫn phân luồng khám chữa bệnh tại các 

cơ sở khám chữa bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tại Văn bản 

số 915/SYT-NVYD ngày 09/5/2021 (Sở Y tế sao gửi kèm Văn bản này). 

Nay Sở Y tế xin được trân trọng thông báo đến các Cơ quan thông tin, Báo 

chí của tỉnh để thông tin đến người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được biết để đi 

khám bệnh, chữa bệnh khi có nhu cầu. Đề nghị các Cơ quan thông tin, Báo chí của 

tỉnh phối hợp thông tin. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (để b/c); 

- Như kính gửi; 
- Các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng CM thuộc Sở; 

- Cổng TTGTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phong 

HỎA TỐC 
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