
 

 

      Kính gửi:  

    - Uỷ ban nhân dân huyện,thành phố; 

                                       - Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

             - Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

     

 Căn cứ Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định 

hướng xử trí, cách ly, điều trị; Quyết định 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của 

Bộ Y tế về Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà. Quyết định 

số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị COVID-19 và Quyết định số 5155/QĐ-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y 

tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em. 

 Ngày 14/12/2021 Sở Y tế đã ban hành Phương án số 48/PA-SYT Phương 

án thu dung, điều trị F0 đảm bảo" Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả với dịch COVID-19 " trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Với mục tiêu quản lý, hỗ trợ và chăm sóc người nhiễm COVID-19 có 

triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng tại cộng đồng nhằm giảm áp lực cho 

các khu điều trị; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là 

Trạm Y tế lưu động trong tình hình mới; Sở Y tế hướng dẫn điều trị, chăm sóc 

sức khỏe tại nhà cho người nhiễm COVID-19 ( có Phụ lục gửi kèm theo). 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ Sở Y 

tế để phối hợp, xem xét giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- GĐ và các PGĐ Sở 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT,NVYD. 
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Nguyễn Ngọc Tùng 

 

 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVYD 
V/v hướng dẫn điều trị,chăm 

sóc sức khỏe tại nhà cho người 

nhiễm COVID-19 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2022 
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