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1. Đặc điểm chung: 

- VR Corona (CoV) là một họ virus có thể gây: 

+ Bệnh cảm lạnh thông thường. 

+ Bệnh nặng đe dọa tính mạng bệnh nhân như: HC hô 

hấp cấp tính nặng (SARS-CoV); HC hô hấp cấp Trung 

Đông (MERS-CoV); 

+Viêm phổi cấp COVID-19 (xuất hiện từ tháng 12.2019 

tại TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc-Trung Quốc) 
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- Tính đến 12h46 ngày 04.3.2020 (giờ Việt Nam) 

+Trên thế giới có 79 Quốc gia và vùng lãnh thổ 

có bệnh nhân COVID-19; 93.080 ca nhiễm; 3.202 

ca tử vong; khỏi: 50.686 

+Trung Quốc: 80,269 ca nhiễm; 2.981 ca tử vong; 

+Tại Việt Nam: 16 ca nhiễm; chữa khỏi 16; 

không có BN tử vong; kể từ ngày 13.02.2020 

không ghi nhận ca nhiễm mới (trong 16 ca: Vĩnh 

Phúc: 11; TP. Hồ Chí Minh:03; Thanh Hóa: 01 và 

Khánh Hòa:01)   
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- Biểu hiện lâm sàng có các triệu chứng cấp tính: 

+ Sốt. 

+ Ho. 

+ Khó thở. 

+ Viêm phổi nặng. 

+ Suy hô hấp ở những người có bệnh mạn tính, 

suy giảm miễn dịch. 

- Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có 

vaccine phòng bệnh. 
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- Đường lây truyền của virus Corona: 

+ Lây truyền qua không khí, tiếp xúc với nước bọt 

từ người ho, hắt hơi virus sẽ xâm nhập vào đường 

hô hấp. 

+ Lây truyền trực tiếp khi tiếp xúc với người bệnh 

như bắt tay khi không thực hiện các biện pháp dự 

phòng như rửa tay, sát khuẩn tay… 

+ Lây truyền khi tiếp xúc với các bề mặt bị nhiễm 

bẩn: sàn nhà, quần áo, tay nắm cửa, đồ chơi… 

+ Lây truyền qua đường phân khi CS bệnh nhân. 
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2. Một số khái niệm: 

2.1.Trường hợp bệnh nghi ngờ: 

A. Người bệnh có sốt và viêm đường hô hấp cấp 

tính VÀ không lý giải được bằng các nguyên 

nhân khác VÀ có tiền sử đến/ở/đi về từ vùng 

dịch tễ có bệnh COVID-19 trong vòng 14 ngày 

trước khi khởi phát các triệu chứng. 
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HOẶC: 

B. Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào VÀ có 

ít nhất một trong hai yếu tố dịch tễ sau, xuất hiện trong 

khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng: 

a. Tiếp xúc gần với trường hợp bệnh có thể hoặc xác 

định nhiễm 2019-nCov. 

b. Làm việc hoặc có mặt tại các cơ sở y tế đang điều trị 

các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính đã được xác 

định hoặc có thể nhiễm 2019-nCoV VÀ tiếp xúc trực 

tiếp với những người bệnh này. 
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- Tiếp xúc gần bao gồm: 

+ Trực tiếp CS BN nhiễm 2019-nCoV; làm việc cùng nhân viên y tế 

nhiễm 2019-nCoV; tới thăm BN hoặc ở cùng phòng bệnh có BN 

nhiễm 2019-nCoV; 

+ Tiếp xúc trực tiếp trong khoảng ≤ 1,5 m với trường hợp bệnh nghi 

ngờ hoặc xác định nhiễm 2019-nCoV 

+ Sống cùng nhà với người nghi ngờ hoặc xác định nhiễm 2019-

nCoV; 

+ Làm việc cùng phòng, học cùng lớp, sinh hoạt chung với trường 

hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định nhiễm 2019-nCoV; 

+ Di chuyển trên cùng phương tiện với trường hợp bệnh nghi ngờ 

hoặc xác định nhiễm 2019-nCoV. 
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2.2. Trường hợp bệnh có thể: 

Là trường hợp bệnh nghi ngờ nhưng không thể 

lấy bệnh phẩm xét nghiệm hoặc chưa có kết quả 

xét nghiệm khẳng định. 

2.3. Trường hợp bệnh xác định:  

Là trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc có thể đã 

được khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR (+) 

với 2019-nCoV hoặc bằng kỹ thuật giải trình tự 

gene. 
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3. Triệu chứng lâm sàng: 

- Thời kỳ ủ bệnh: 2-14 ngày, trung bình 5-7 ngày. 

- Thời kỳ khởi phát: Triệu chứng hay gặp là sốt, ho 

khan, mệt mỏi và đau cơ. Có một số trường hợp: 

đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, ho có 

đờm, nôn, tiêu chảy… 

- Diễn biến 

+ Hầu hết BN chỉ sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không bị 

viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng 1 tuần. 
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+ Một số trường hợp có thể viêm phổi, viêm 

phổi nặng dẫn đến suy hô hấp cấp (thở nhanh, 

khó thở, tím tái…). Thời gian trung bình từ khi 

có triệu chứng ban đầu tới khi diễn biến nặng từ 

7-8 ngày. 

+ Tử vong xảy ra nhiều hơn ở người cao tuổi, 

người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mạn 

tính kèm theo (tỉ lệ tử vong khoảng 3,42%) 
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4. Xét nghiệm: 

4.1. Huyết học, sinh hóa máu: 

Thay đổi không đặc hiệu và tùy theo mức độ bệnh 

4.2. Xquang và chụp cắt lớp phổi: 

- Giai đoạn sớm hoặc chỉ viêm đường hô hấp trên: 

Xquang phổi: bình thường 

- Khi có viêm phổi: tổn thương thường ở cả 2 bên với 

dấu hiệu đám mờ (hoặc kính mờ) lan tỏa ở ngoại vi 

hay thùy dưới. Có thể tiến triển nhanh. Ít khi gặp dấu 

hiệu tạo hang, tràn dịch hay tràn khí màng phổi. 
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4.3. Xét nghiệm khẳng định căn nguyên: 

- Phát hiện 2019-n CoV bằng kỹ thuật RT-PCR 

- Phát hiện 2019-nCoV bằng giải trình tự gene từ các mẫu bệnh 

phẩm. 

5. Phân loại các thể lâm sàng: 

-   Viêm đường hô hấp trên. 

-   Viêm phổi nhẹ. 

-   Viêm phổi nặng. 

-   Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS). 

- Nhiễm trùng huyết. 

- Sốc nhiễm khuẩn. 
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6. Điều tra, giám sát ca bệnh: 

- Nhân viên y tế ở tất cả các cấp và loại cơ sở y tế 

cần tiến hành cách ly và điều trị ngay lập tức khi 

phát hiện các trường hợp bệnh nghi ngờ, có thể hoặc 

xác định. 

- Các trường hợp nghi ngờ cần làm xét nghiệm 

khẳng định căn nguyên. 

- Nhanh chóng lấy bệnh phẩm và gửi làm xét 

nghiệm: dịch hầu họng, mũi họng, đờm, dịch hút 

phế quản, dịch rửa phế nang… 
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- Trường hợp đã xác định nhiễm 2019-nCoV: Lấy bệnh 

phẩm dịch hô hấp và XN nhắc lại với khoảng cách 2-4 

ngày cho đến khi âm tính. 

- Trường hợp bệnh nghi ngờ kể cả khi đã xác định căn 

nguyên khác cần làm XN khẳng định để tìm 2019-nCoV 

ít nhất  một lần. 

- Trường hợp (+) với 2019-nCoV cần báo cáo Bộ Y tế 

hoặc CDC địa phương. 

- Xác định về mặt dịch tễ liên quan đến các trường hợp 

(+) với 2019-nCoV như: nơi sinh sống, nơi làm việc, đi 

lại, lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp…  
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7. Các biện pháp dự phòng lây nhiễm tức thì: 

7.1. Tại khu vực sàng lọc và phân loại BN: 

- Cho BN nghi ngờ đeo khẩu trang và hướng dẫn 

đến khu vực cách ly. 

- Giữ khoảng cách tối thiểu là 1m giữa các BN. 

- Hướng dẫn BN che mũi, miệng khi ho, hắt hơi 

và rửa tay ngay sau khi tiếp xúc với dịch hô 

hấp 

 



TẬP HUẤN VỀ COVID-19 

7.2. Áp dụng các biện pháp dự phòng giọt bắn: 

- Đeo khẩu trang y tế nếu làm việc trong khoảng 

cách 1-2 m với BN. 

- Ưu tiên cách ly BN ở phòng riêng hay sắp xếp 

nhóm BN cùng căn nguyên trong một phòng. 

Nếu không xác định được căn nguyên xếp người 

bệnh có chung triệu chứng LS và yếu tố dịch tễ. 

- Khi chăm sóc người bệnh có triệu chứng hô 

hấp (ho, hắt hơi) cần sử dụng dụng cụ bảo vệ 

mắt. 
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- Hạn chế BN di chuyển trong cơ sở y tế và bệnh nhân 

phải đeo khẩu trang khi ra khỏi phòng. 

7.3. Áp dụng biện pháp dự phòng tiếp xúc: 

- Nhân viên y tế phải sử dụng các trang bị bảo vệ cá 

nhân (khẩu trang y tế), kính bảo vệ mắt, găng tay, áo 

choàng khi và phòng bệnh nhân và cởi bỏ khi ra khỏi 

phòng, tránh đưa tay bẩn lên mắt, mũi, miệng. 

- Vệ sinh và sát trùng các dụng cụ y tế (ống nghe, nhiệt 

kế) trước khi dùng cho mỗi người bệnh.  

- Tránh làm nhiễm bẩn các bề mặt môi trường xung 

quanh như cửa phòng, công tắc đèn, quạt.. 
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- Đảm bảo phòng bệnh thoáng khí, mở cửa sổ 

phòng bệnh (nếu có) 

- Hạn chế di chuyển người bệnh. 

- Vệ sinh tay. 
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8. Điều trị: 

8.1. Nguyên tắc điều trị: 

- Phân loại người bệnh và xác định nơi điều trị 

theo mức độ nghiêm trọng của bệnh: 

+ Các trường hợp nghi ngờ hoặc có thể: cần 

được khám, theo dõi và cách ly ở các khu riêng 

tại các cơ sở y tế, lấy bệnh phẩm đúng để xét 

nghiệm đặc hiệu. 
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+ Trường hợp bệnh xác định được theo dõi, điều trị, cách ly 

hoàn toàn. 

+ Ca bệnh nhẹ: điều trị tại các khoa phòng thông thường. 

+ Ca bệnh nặng: điều trị tại các phòng cấp cứu của khoa 

phòng hoặc hồi sức tích cực. 

+ Ca bệnh nặng nguy kịch (suy hô hấp nặng, ARDS, sốc 

nhiễm trùng…) được điều trị hồi sức tích cực. 

- Do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên chủ yếu điều trị 

triệu chứng và hỗ trợ. 
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- Cá thể hóa các biện pháp điều trị cho từng trường hợp 

và đặc biệt là các ca bệnh nặng nguy kịch. 

- Có thể áp dụng một số phác đồ điều trị nghiên cứu được 

Bộ Y tế cho phép. 

- Theo dõi, phát hiện, xử trí kịp thời các tình trạng nặng, 

biến chứng của bệnh. 

8.2. Điều trị cụ thể tùy theo từng mức độ của bệnh 

Việc dùng kháng sinh, corticosteroids, Interferon,  

Immunoglobuline…có chỉ định cụ thể cho từng BN.   
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8.3. Theo dõi và điều trị chung: 

- Nghỉ ngơi tại giường, phòng đảm bảo thông khí, có biện pháp 

khử trùng phòng bệnh. 

- Vệ sinh mũi họng, có thể giữ ẩm mũi bằng nước muối sinh lý, 

súc miệng họng bằng các DD vệ sinh miệng họng thông thường. 

- Giữ ấm cơ thể; 

- Uống đủ nước, đảm bảo cân bằng dịch điện giải. 

- Thận trọng truyền dịch cho BN viêm phổi nhưng không có dấu 

hiệu sốc.  

- Đảm bảo dinh dưỡng và nâng cao thể trạng. 

- Hạ sốt nếu có sốt cao: dùng Paracetamol 

- Giảm ho bằng các thuốc giảm ho thông thường. 
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- Đánh giá, điều trị, tiên lượng bệnh lý mạn tính kèm 

theo. 

- Tư vấn, hỗ trợ tâm lý, động viên người bệnh. 

- Theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu sinh tồn, phát hiện các 

dấu hiệu suy hô hấp, suy tuần hoàn. 

- Cần thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, thăm dò chức 

năng để chẩn đoán, tiên lượng, theo dõi bệnh nhân. 

- Tại các cơ sở y tế cần có: máy theo dõi độ bão hòa 

Oxy, hệ thống cung cấp Oxy, dụng cụ cho bệnh nhân 

thở Oxy, bóng, mặt nạ và dụng cụ đặt nội khí quản phù 

hợp các lứa tuổi. 
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9. Tiêu chuẩn xuất viện. 

9.1.  BN được xuất viện khi có đủ các tiêu chuẩn sau: 

- Hết sốt ít nhất 3 ngày; 

- Các triệu chứng LS cải thiện, toàn trạng tốt, dấu hiệu sinh tồn 

ổn định; chức năng các cơ quan bình thường; xét nghiệm máu về 

bình thường; Xquang phổi cải thiện. 

- Hai mẫu bệnh phẩm lấy cách nhau ít nhất 01 ngày, xét nghiệm 

âm tính với 2019-nCoV 

9.2. Theo dõi sau xuất viện:  

Bệnh nhân theo dõi thân nhiệt tại nhà 2 lần/ngày nếu trên 38 độ C 

2 lần liên tiếp hoặc có dấu hiệu bất thường khác phải đến khám 

lại ngay tại các cơ sở y tế. 



TẬP HUẤN VỀ COVID-19 

10. Biện pháp phòng lây nhiễm virus Corona mới: 

- Đeo khẩu trang và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để 

được khám khi có triệu chứng về hô hấp và được tư vấn, 

cách ly, điều trị kịp thời. 

- Tránh tiếp xúc với người có bệnh đường hô hấp cấp 

tính, khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ 

khoảng cách khi tiếp xúc. 

- Người có triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du 

lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. 

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc 

bằng DD rửa tay có chứa cồn, đặc biệt sau khi ho, hắt 

hơi, chùi mũi. 
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- Che mũi, miệng khi có hắt hơi và ho (bằng khăn vải, 

khăn tay, khăn giấy…), vứt các khăn lau mũi, miệng 

vào thùng riêng có nắp đậy. 

- Đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ, uống đủ nước. 

- Giữ ấm cơ thể 

-  Không hút thuốc lá 

-  Vệ sinh môi trường: 

+ Duy trì thông khí nơi ở, nơi làm việc tốt. 

+ Tránh tiếp xúc và tụ tập nơi đông người, nơi không 

thoáng khí. 

+ Hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã. 
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+ Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật 

trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường 

11. Khuyến cáo của Bộ Y tế và WHO đối với người dân 

- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay 

cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ đồng thời chia sẻ lịch trình 

của bạn với nhân viên y tế. 

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt ho. Thường xuyên rửa tay bằng 

xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. 

- Khi ho, hắt hơi hãy che miệng bằng khăn giấy, tay áo sau sử 

dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay. 

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch báo ngay cho nhân 

viên hướng dẫn và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 
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- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc 

với các loại động vật nuôi và động vật hoang dã. 

- Đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người và khi tiếp 

xúc với người có triệu chứng bệnh. 
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12. Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi cư trú. 

12.1. Đối tượng cách ly: 

Những người không có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV (ho, 

sốt, khó thở) và có một trong những yếu tố sau: 

- Sống trong cùng nhà, nơi cư trú với trường hợp bệnh xác định 

hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. 

- Cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp 

bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. 

- Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường 

hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian 

mắc bệnh. 

- Có tiếp xúc gần trong vòng 2m với trường hợp bệnh xác định 

hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. 
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- Ngồi cùng hàng hoặc trước, sau 2 hàng ghế trên cùng một 

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

trường hợp bệnh nghi ngờ. 

- Người nước ngoài 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 

12.2. Thời gian cách ly: 

- Cách ly tối đa 14 ngày, số ngày cách ly cụ thể được tính từ ngày 

tiếp xúc lần cuối với trường hợp bệnh xác định hoặc nghi ngờ 

hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. 

- Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán loại trừ không 

mắc bệnh thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc 

việc cách ly. 
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12.3. Tổ chức cách ly: 

- Người được cách ly: 

+ Chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú đúng thời gian 

quy định, tốt nhất cách ly ở phòng riêng. Trường hợp gia đình, 

nơi cư trú không có phòng riêng thì giường ngủ của người được 

cách ly nên cách xa giường ngủ của người khác ít nhất 2m. 

+ Phòng cách ly nên đảm bảo thông khí, thường xuyên được vệ 

sinh, hạn chế các đồ vật trong phòng, nơi cách ly. 

+ Tự đo nhiệt độ cơ thể ngày 2 lần (sáng, chiều), ghi chép kết quả 

đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi hàng ngày. 

+ Hàng ngày hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc, tự 

theo dõi sức khỏe, thực hiện vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, 

thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 



TẬP HUẤN VỀ COVID-19 

+ Hàng ngày thông báo cho người được phân công phụ trách theo 

dõi 2 lần (sáng, chiều) về kết quả đo nhiệt độ và sức khỏe cá nhân 

+ Thông báo ngay cho người được phụ trách theo dõi khi có một 

trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở. 

+ Không được tự động rời khỏi nhà, nơi cư trú. 

+ Người được cách ly phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau 

mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác riêng và để gọn lại 

vào góc phòng. 

+ Không ăn chung với những người khác trong gia đình, nơi cư 

trú 

+ Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa … 
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- Thành viên trong gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú 

của người được cách ly: 

+ Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang, giữ 

khoảng cách tối thiểu 2m khi cần tiếp xúc. 

+ Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt 

thời gian cách ly. 

+ Thông báo ngay cho người được phụ trách theo dõi khi người 

được cách ly có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở. 

+ Hỗ trợ phương tiện vệ sinh, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, 

khẩu trang cho người được cách ly (nếu có yêu cầu). 

+ Không tổ chức hoạt động đông người tại nhà, nơi lưu trú. 
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13. Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 

13.1. Đối tượng cách ly: 

- Người đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc  nhập cảnh 

vào Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

- Người Việt Nam đến từ hoặc đi qua Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ 

Bắc) trở về Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh 

- Người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc 

Gyeongsang, Hàn Quốc; từ các vùng dịch của Ý, Iran trong vòng 

14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

13.2. Thời gian cách ly  

13.3.Người được cách ly 
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14. Khuyến cáo sinh viên của Trường biện pháp phòng chống 

bệnh COVID-19 

14.1. Trước khi sinh viên đến trường: 

- Súc miệng họng bằng nước muối thường xuyên. 

- Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch thường xuyên. 

- Giữ ấm cơ thể, ăn chín, uống sôi, đảm bảo ăn đầy đủ dinh dưỡng. 

- Hạn chế tập trung đông người. 

- Hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã. 

- Tự đo nhiệt độ nếu có sốt, ho, khó thở mà mới từ vùng dịch hay 

có nghi ngờ chủ động đến cơ sở y tế tại địa phương để được khám, 

tư vấn, điều trị. 

-SV có TW sốt, ho, khó thở thì  khám, điều trị, theo dõi tại địa 

phương, khi sức khỏe ổn định mới trở lại trường để học tập trung. 
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14.2. Khi sinh viên đến trường: 

- Đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi vào lớp học, trước 

và sau khi ăn, sau mỗi giờ giải lao, sau khi đi vệ sinh và khi thấy 

tay bẩn. 

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi tốt nhất bằng khăn vải hoặc 

khăn giấy. 

- Không được khạc nhổ bừa bãi. 

- Vứt bỏ khẩu trang, khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác đúng 

nơi quy định.  

- Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây bệnh. 
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- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, 

găng tay, gối, chăn… 

- Không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham 

quan thực tế, dã ngoại. 

- Khi sinh viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở yêu cầu đến ngay 

phòng y tế của Trường để kiểm tra, theo dõi, cách ly. 
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Một số văn bản liên quan:  

1. Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06 tháng 02 năm 2020: 

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do 

chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV) 

2. Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07 tháng 02 năm 2020: 

Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của 

vi rút Corona (nCoV) 

3. Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07 tháng 02 năm 2020: 

Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV) 
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4. Công văn số 868/BYT-DP ngày 24 tháng 02 năm 2020: Hướng 

dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc. 

5. Công văn số 991/BYT-DP ngày 29 tháng 02 năm 2020: Tổ 

chức cách ly y tế người về từ vùng dịch COVID-19 

6. Công văn số 953/CV-BCĐ ngày 28 tháng 02 năm 2020: Đẩy 

mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

7. Luật phòng, chống các bệnh Truyền nhiễm năm 2007. 

8. Công văn số 914/BYT-MT ngày 26.02.2020: Tăng cường công 

tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, ký túc xá. 
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ! 

 

 

 

 

 


