
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BỆNH VIỆN MẮT            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  133 /QĐ-BVM          Bình Định, ngày  17 tháng 02 năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Quy trình phát hiện, cách ly, chuyển viện bệnh nhân 

nhiễm/nghi ngờ nhiễm viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona  

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH 
 

 Căn cứ Quyết định 322/QĐ-BYT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút 

corona mới (2019-nCoV); 

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc thành lập Bệnh viện Mắt trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Mắt; 

 Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-SYT ngày 20/10/2008 về việc ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Mắt Bình Định; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp-Chỉ đạo tuyến; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Nay Ban hành Quy trình phát hiện, cách ly, chuyển viện bệnh nhân 

nhiễm/nghi ngờ nhiễm viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (Code 

Orange). 

Điều 2. Quy trình này áp dụng cho tất cả trường hợp nhiễm/nghi ngờ nhiễm 

viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona tại Bệnh viện Mắt Bình Định. 

Điều 3. Các khoa phòng bệnh viện có trách nhiệm phổ biến, triển khai, áp 

dụng Quy trình này tại khoa phòng kể từ ngày ký ban hành. 
 

Nơi nhân:                              GIÁM ĐỐC 
- Các khoa phòng; 

- Lưu VT, KHTHCĐT. 

 

 

 

        Nguyễn Thanh Triết 
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