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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 224 /KSBT-TTGDSK 
 

V/v tuyên truyền, tư vấn  

làm xét nghiệm nCoV 

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2020 

                     
         

Kính gửi: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa. 

 

Thực hiện công văn số 335/SYT-NVY của Sở Y tế Khánh Hòa ngày 

10/02/2020 về việc tuyên truyền, tư vấn làm xét nghiệm vi rút nCoV. 

Do hiện nay, nhiều người dân chưa hiểu rõ về sự lây nhiễm bệnh nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp tính do nCoV, dẫn đến tình trạng nhiều người dân mặc dù không 

có chỉ định vẫn yêu cầu cơ sở y tế làm xét nghiệm nCoV. Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh kính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thực hiện tuyên truyền, 

vận động Đoàn viên, Hội viên, người dân các thông tin liên quan đến chỉ định xét 

nghiệm nCoV để người dân, Đoàn viên, Hội viên biết, tránh tình trạng xin xét 

nghiệm tràn lan, gây lãng phí không cần thiết. 

Nội dung thông tin theo phụ lục đính kèm (Quyết định số 343/QĐ-BYT 

ngày 07/02/2020). 

Trân trọng./.  

 

    
 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên (VBĐT); 

- Sở Y tế (VBĐT); 

- Lãnh đạo TT KSBT (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTGDSK. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

Tôn Thất Toàn 
                                  ơ                                                                

                                             

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Những trường hợp bệnh nghi ngờ thực hiện xét nghiệm nCoV theo 

Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế 

1. Trường hợp bệnh nghi ngờ (trường hợp bệnh giám sát) 

Là trường hợp có ít nhất một trong các triệu chứng sốt hoặc ho hoặc khó thở 

hoặc viêm phổi và có một trong các yếu tố dịch tễ sau: 

- Nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng qua Trung Quốc trong 

vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh; 

- Nhập cảnh vào Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác ngoài 

Trung Quốc có trường hợp bệnh xác định (theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới 

và Bộ Y tế) có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh 

nghi ngờ tại những nước này trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh; 

- Có tiền sử đến/ở/về từ ổ dịch đang hoạt động tại Việt Nam trong vòng 14 

ngày trước khi khởi phát bệnh; 

- Tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi 

ngờ tại Việt Nam trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh. 

2. Trường hợp có tiếp xúc gần (tiếp xúc trong vòng 2 mét với trường 

hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong giai đoạn mắc bệnh) 

a) Nhân viên y tế trực tiếp điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, 

chăm sóc, điều trị trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ; nhân 

viên y tế, nhân viên phục vụ khác có tiền sử tiếp xúc với trường hợp bệnh xác định 

hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc vào phòng điều trị bệnh nhân xác định, 

trường hợp bệnh nghi ngờ trong quá trình làm việc. 

b) Người sống trong cùng gia đình với trường hợp bệnh xác định hoặc 

trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh. 

c) Người cùng làm việc hoặc ở cùng phòng làm việc với trường hợp bệnh 

xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh. 

d) Người cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi... và bất cứ 

người nào có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh 

nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh. 

e) Người ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến 

xe/toa tàu/máy bay với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ 

trong thời kỳ mắc bệnh. 

3. Trường hợp có liên quan khác 

a) Người nhập cảnh vào Việt Nam đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc từng đi 

qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

b) Người nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung 

Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

 

Phụ lục 


		2020-02-12T10:39:43+0700
	Việt Nam
	Tôn Thất Toàn<tttoan@khanhho..gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-02-12T10:50:38+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-02-12T14:54:41+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




