
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY   Bình Định, ngày       tháng 12 năm 2021 

V/v thực hiện phân loại nguy cơ 

người nhiễm SARS-CoV-2  
 

 

Kính gửi: 

 - Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

 

Thực hiện 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 (đính kèm); Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị 

khẩn trương phổ biến, triển khai việc phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 

tại Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế đến tất cả nhân viên 

y tế tại đơn vị, Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế trực thuộc; cần lưu ý một 

số nội dung sau: 

Khi phát hiện trường hợp xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-

2 dương tính, nhân viên y tế phải đánh giá tiêu chí, phân loại nguy cơ người nhiễm 

SARS-CoV-2 ngay để ra quyết định xử trí cụ thể: 

- Chỉ định chăm sóc tại nhà: Trường hợp người nhiễm SARS-CoV-2 nguy 

cơ thấp (nhà riêng đủ điều kiện theo quy định); không chỉ định lấy mẫu xét nghiệm 

RT-PCR (lần đầu) trừ trường hợp cần thiết được Lãnh đạo đơn vị ký phê duyệt. 

- Chỉ định điều trị tại nhà: Trường hợp người nhiễm SARS-CoV-2 nguy cơ 

trung bình (nhà riêng đủ điều kiện theo quy định); không chỉ định lấy mẫu xét 

nghiệm RT-PCR (lần đầu) trừ trường hợp cần thiết được Lãnh đạo đơn vị ký phê 

duyệt. 

- Chỉ định điều trị tại cơ sở y tế: Chỉ định lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR theo 

quy định của Bộ Y tế. 

 - Chuyển viện: Trường hợp người nhiễm SARS-CoV-2 nguy cơ thấp hoặc 

trung bình và cơ sở y tế địa phương đã quá tải hoặc có sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở 

Y tế thì các đơn vị có thể chuyển đến Bệnh viện YHCT và PHCN (cơ sở 1) hoặc 

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi (cơ sở tại trường Cao đẳng Bình Định). Khi chuyển 

viện cơ sở chuyển bệnh phải liên hệ trước và có danh sách người nhiễm SARS-

CoV-2 đã đánh giá nguy cơ để cung cấp cho cơ sở nhận bệnh. 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, thị, thành phố (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 

 

KHẨN 
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