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TỜ TRÌNH 

Về việc thành lập Khu điều trị cách ly bệnh nhân Covid -19  

tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp 

 

Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 21/11/2007; nghị định 

số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y 

tế, cưỡng chế cách ly y tế và phòng chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của chính phủ về ban 

hành quy định tạm thời “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid – 19” 

Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh Covid -19 tại Cơ sở Bảo trợ xã hội 

tổng hợp từ ngày 01/03/2022 đến ngày 06/3/2022, Cơ sở đã ghi nhận 37 đối 

tượng và 02 viên chức y tế dương tính Covid-19.  

Thực hiện công văn số 550/SYT-NVYD ngày 05/3/2022 của Sở Y tế v/v 

hỗ trợ chăm sóc, điều trị cho đối tượng bị nhiễm COVID-19 tại Cơ sở.  Ngày 

6/3/2022 Cơ sở đã phối hợp cùng Tổ cán bộ y tế ( 01 bác sĩ và 02 điều dưỡng) 

của Trung tâm y tế huyện Bình Gia do Sở y tế cử đến hỗ trợ công tác điều trị các 

trường hợp bị mắc Covid -19 hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc tại Cơ sở Bảo trợ 

xã hội tổng hợp; 

Để thực hiện đúng quy định về công tác phòng, chống COVID-19 và đảm 

bảo các điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân FO tại Cơ sở. Cơ sở Bảo trợ xã 

hội tổng hợp kính trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, đề nghị  

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định 

thành lập khu điều trị cách ly bệnh nhân Covid -19 tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng 

hợp như sau:  

1. Tên gọi: Khu điều trị cách ly bệnh nhân Covid -19 tại Cơ sở Bảo trợ xã 

hội tổng hợp. 

2. Quy mô: Điều trị cho khoảng 90 đối tượng ( bao gồm các đối tượng có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cán bộ, viên chức tại Cơ sở bị mắc Covid -19) 

3. Chức năng, nhiệm vụ: 

3.1. Chức năng: Khu điều trị cách ly bệnh nhân Covid -19 tại Cơ sở Bảo 
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trợ xã hội tổng hợp có chức năng điều trị, cách ly người bệnh có liên quan đến 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra tại Cơ sở. 

3.2. Nhiệm vụ: 

- Tổ chức phân loại người bệnh,  khám và điều trị người bệnh tại Khu 

điều trị cách ly bệnh nhân Covid -19 tại Cơ sở: Phân luồng và bố trí buồng khám 

riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính ( ho, sốt…) 

theo hướng dẫn của Bộ y tế. 

- Tổ chức thường trực, cấp cứu, điều trị cho người bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do covid -19 theo phân tuyến điều trị, nhằm giảm tải cho các bệnh viện 

tuyến trên. 

- Chuyển bệnh nhân covid-19 diễn biến nặng cần điều trị tại bệnh viện 

theo phân tầng của Bộ Y tế. 

- Triển khai cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân 

viên y tế, cán bộ viên chức và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

đang nuôi dưỡng tại Cơ sở theo các hướng dẫn của Bộ y tế. 

- Khu điều trị cách ly bệnh nhân Covid -19 tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng 

hợp hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 

tỉnh Lạng Sơn, Sở y tế tỉnh Lạng Sơn và Tổ cán bộ y tế  của Trung tâm y tế 

huyện Bình Gia. 

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét, 

chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tạo điều kiện giúp Cơ sở 

hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Xin trân trọng cảm ơn./.  

 
Nơi nhận:                                                                                                  
- Như trên; 

- Ban lãnh đạo CS; 

- Các phòng CMNV; 

- Lưu: VT.                                                                                  

GIÁM ĐỐC 
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