
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TTKSBT-PCBTN Bình Định, ngày      tháng 12 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện giám sát 

theo điều chỉnh định nghĩa ca 

bệnh COVID-19 của Bộ Y tế 

 

 

                            Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 29/12/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 11042/BYT-DP về 

việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 (Có văn bản kèm theo). 

Theo nội dung văn bản này có một số thay đổi về định nghĩa ca bệnh giám 

sát (ca bệnh nghi ngờ), ca bệnh xác định (F0), người tiếp xúc gần (F1). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị xã, 

thành phố nghiên cứu và triển khai thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19 

theo điều chỉnh của Bộ Y tế. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 

vị phản ánh về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp báo cáo Sở Y tế 

và Cục Y tế dự phòng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Các BVĐK, CK tuyến tỉnh (phối hợp); 

- Lãnh đạo TTKSBT; 

- Lưu VT, PCBTN 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Ngọc Lân 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-31T09:06:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Giám đốc Bùi Ngọc Lân<lanbn-ytdp@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-31T09:28:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ytdp@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-31T09:28:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ytdp@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-31T09:30:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ytdp@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




