
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 3 năm 2022 

V/v chăm sóc tại nhà đối với 

trẻ em mắc COVID-19 

 

 

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

 

Thực hiện Quyết định số 528QĐ-BYT ngày 03/3/2022 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19 (đính 

kèm), Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ động phối hợp Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập 

huấn, phổ biến, hướng dẫn Trạm Y tế, cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại 

nhà tại địa phương triển khai thực hiện Quyết định nêu trên đảm bảo an toàn, 

hiệu quả, tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. 

2. Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và 

Đào tạo phối hợp với ngành Y tế để triển khai hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối 

với trẻ em mắc COVID-19 cho giáo viên và phụ huynh học sinh trên địa bàn. 

 

Đề nghị Giám đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện/. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện, Tx, Tp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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