
UBND TỈNH BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:    1308  /SYT-NVY 

V/v thần tốc truy vết người bệnh 

điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 3 

(Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội)  

 Bắc Kạn, ngày   10  tháng 5    năm 2021 

 

                          Kính gửi:  

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn (do TTYT 

chuyển tiếp VB). 

Bệnh viện K đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-BVK ngày 07/5/2021 về 

việc tạm thời phong tỏa các đơn vị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 

tại Bệnh viện K, thời gian từ 5h30 ngày 07/5/2021. Theo đó, Bệnh viện K đã ghi 

nhận một số trường hợp người bệnh, người nhà người bệnh nhiễm COVID-19. Để 

khẩn trương, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để dịch COVID-19 có thể lây lan 

ra các địa phương thông qua những người đã từng đến Bệnh viện K (cơ sở 3, Tân 

Triều) điều trị, thăm khám, chăm sóc người bệnh, Bệnh viện K gửi danh sách 

người bệnh đã tới khám, điều trị tại Bệnh viện K để các cơ sở, địa phương tiến 

hành rà soát, truy vết, thực hiện cách ly, giám sát theo quy định. 

Trên cơ sở danh sách bệnh nhân tới khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện K 

(có danh sách kèm theo). Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thần tốc rà soát, truy vết, lấy 

tờ khai y tế (khai đầy đủ các mốc dịch tễ), báo cáo danh sách cụ thể F1, F2, F3 theo 

biểu mẫu gửi kèm danh sách (biểu mẫu 6, Ban hành kèm theo Phụ lục 3 của Quyết 

định số 3468/QĐ-BYT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế) và triển khai các 

biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và văn bản chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

Các đơn vị khẩn trương rà soát, truy vết, báo cáo lịch trình cụ thể của các 

trường hợp trên địa bàn, lưu ý các mốc dịch tễ như đã khám, điều trị tại Khoa, 

Phòng nào thuộc Bệnh viện K, thời gian điều trị, thời gian trở về, những người đã 

tiếp xúc,…Đồng thời, báo cáo kèm danh sách F1, F2, F3 theo mẫu gửi về Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp, báo cáo Sở Y tế để gửi Cục Y tế Dự phòng - 

Bộ Y tế hàng ngày theo quy định. 

HỎA TỐC 
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Lưu ý: Danh sách do Bệnh viện K lọc theo tỉnh và gửi là các người bệnh đã 

đến khám, điều trị tại Bệnh viện từ năm 2019, 2020, 2021. Các đơn vị lưu ý mốc 

truy vết của các bệnh nhân từ ngày 17/4/2021 đến 07/5/2021. 

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi (t/h); 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Công an tỉnh (ph/hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (Ph/hợp chỉ đạo); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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