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Số:           /QĐ-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát                                                            

lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn phòng và kiểm soát 

lây nhiễm SARS-CoV trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” thay thế “Hướng dẫn 

phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 

(COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định 

số 468/QĐ-BYT ngày 19/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, 

Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Giám đốc Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực 

thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐQG phòng 

chống dịch COVID-19  (để báo cáo);                    

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Cổng TTĐT Bộ Y tế, Website Cục QLKCB; 

- Lưu: VT, KCB. 

 

 

 

 

  

KT. BỘ TRƯỞNG                          

THỨ TRƯỞNG 

Phó trưởng ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra                                                

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn                                      
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