
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                   SỞ Y TẾ      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 953/SYT-YDQLHN         Cần Thơ, ngày 23 tháng  3  năm 2020 

V/v thực hiện công tác phòng chống  

       dịch COVID-19 tại chung cư  

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế quận, huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 1364/BYT-MT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ y 

tế về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư. 

Để chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây nhiễm 

dịch COVID-19 đối với người dân đang sinh sống tại các chung cư, khu tập 

thể, khu nhà/chung cư cho thuê, nhà trọ cho thuê (sau đây gọi tắt là chung cư).  

Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế quận, huyện chỉ đạo Trạm Y tế, tổ Y tế, 

cộng tác viên y tế thực hiện các nội dung sau:  

1. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng 

chống lây nhiễm bệnh COVID-19 tại chung cư (gửi kèm theo phụ lục hướng 

dẫn). 

2. Hỗ trợ, khuyến khích người dân tự nguyện khai báo, cung cấp thông 

tin dịch bệnh để phục vụ cho công tác phòng chống dịch: thông qua việc khai 

báo y tế điện tử theo theo các hướng dẫn tại trang thông tin điện tử 

https://tokhaiyte.vn hoặc https://suckhoetoandan.vn/khaiyte hoặc tải ứng dụng 

khai báo y tế toàn dân NCOVI tại địa chỉ website https://ncovi.vnpt.vn  

3. Rà soát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc có 

tiếp xúc với người bệnh, người nghi ngờ nhiễm bệnh, thông báo ngay cho Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật để có biện pháp cách ly phù hợp. 

Nhận được Công văn, Giám đốc Trung tâm Y tế quận, huyện khẩn 

trương triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện phòng chống dịch COVID-19 tại chung cư trên địa bàn. Báo cáo kết quả 

thực hiện về Sở Y tế trước ngày 10/4/2020./. 

Đính kèm: Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) tại chung cư. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BCĐ TP PCD COVID-19; 

- Ban Giám đốc SYT (để báo cáo); 

- Sở Xây dựng (để biết); 

- TT. KSBT (để phối hợp); 

- Phòng Y tế quận, huyện (để phối hợp); 

- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Minh Chu 
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