
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 221/SYT-NVY 

 
Đồng Tháp, ngày 02 tháng 02 năm 2020 

 
V/v thành lập Đội cơ động phản 

ứng nhanh chống dịch viêm 

đường hô hấp do chủng mới của 

virút Corona  

 

Kính gửi:  

- Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp; 

- Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. 

 

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-BYT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về 

việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp do 

chủng mới của virút Corona. 

Sở Y tế Đồng Tháp yêu cầu Giám đốc các đơn vị thực hiện như sau: 

1. Mỗi bệnh viện thành lập tối thiểu 02 đội cơ động. 

2. Thành phần mỗi đội bao gồm: 

- 01 Lãnh đạo bệnh viện 

- 01 Bác sĩ hồi sức cấp cứu 

- 01 Bác sĩ truyền nhiễm 

- 01 cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn 

- 01 điều dưỡng hồi sức cấp cứu hoặc truyền nhiễm 

- 01 lái xe. 

3. Mỗi Đội cơ động được trang bị: 

- 01 xe ô tô cứu thương 

- Đầy đủ phương tiện hồi sức cấp cứu trên xe (máy thở cơ động, oxy, 

thuốc, dịch truyền), phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn, tiệt 

khuẩn… theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Nhiệm vụ của Đội cơ động: 

- Thường trực sẵn sàng phản ứng nhanh, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh 

viện thu dung, điều trị, chăm sóc và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do nCoV tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi có yêu cầu và mức độ 

dịch. 

- Thực hiện theo lệnh điều động của Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống 

bệnh dịch nCoV của Tỉnh. 



Quyết định thành lập Đội cơ động, số điện thoại đường dây nóng của 

bệnh viện (trả lời thông tin, hướng dẫn người bệnh, giải đáp, tư vấn, khám và 

điều trị về bệnh dịch nCoV), số điện thoại thường trực của Ban Giám đốc bệnh 

viện gửi về Sở Y tế trước 14 giờ ngày 03/02/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế 

và Lãnh đạo Sở Y tế. 

Yêu cầu Giám đốc bệnh viện khẩn trương thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND Tỉnh (b/c); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lâm Thái Thuận 
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