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GIẤY MỜI 

Tham dự tập huấn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 
 

 Để ôn và cập nhật những kiến thiết cho đoàn công tác hỗ trợ nhân lực phòng, 
chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế tổ chức lớp tập huấn 

phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 cho các thành viên tham gia đoàn 
công tác của Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn.  

* Nội dung, giảng viên: 

TT Nội dung Giảng viên 

1 Một số lưu ý trong phân luồng, tiếp nhận, sàng 
lọc, cách ly, chăm sóc, điều trị  người nghi 

nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 

Bệnh viện Hữu nghị đa 
khoa tỉnh 

2 Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân Phòng Nghiệp vụ Y 

3 Kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm dịch tỵ hầu, đóng 

gói, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm 
COVID-19 

Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật 

* Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 08h00 ngày 10/8/2021 (chương trình đính 

kèm giấy mời). 
* Thành phần:  

- Bệnh viện Phủ Diễn: Đại diện lãnh đạo Bệnh viện; Lãnh đạo các khoa/phòng 
và thành viên liên quan (do Giám đốc Bệnh viện mời) và 31 tình nguyện viên tham 

gia đoàn công tác tại thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo). 
- Giảng viên lớp tập huấn. 

* Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Phủ Diễn; 

                     (Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). 

* Kinh phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành. 

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ và 
kịp thời. 

Ghi chú:  

- Phòng Nghiệp vụ Y: Đầu mối liên hệ với các đơn vị để tổ chức lớp tập huấn; 

cử giảng viên giảng dạy nội dung đã phân công; quản lý, điều hành lớp  tập  huấn; 
báo cáo kết quả đến Lãnh đạo Sở Y tế.  

- Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh: Cử giảng viên giảng dạy theo 
nội dung đã phân công. 

- Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật:  

+ Cử giảng viên giảng dạy theo nội dung đã phân công; 

+ Chuẩn bị Trang thiết bị dụng cụ dạy học cho giảng viên  và thực hành cho 
học viên lấy mẫu bệnh phẩm; 



+ Chuẩn bị 32 bộ phòng hộ cá nhân phòng chống dịch covid - 19, 32 khẩu 

trang N95, 32 tấm kính che mặt để học viên thực hành phần mang, tháo phương 
tiện phòng hộ. 

- Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y 
tế tổ chức lớp tập huấn và chuẩn bị các nội dung:  

+ Hội trường, loa máy, nước uống ...cho lớp tập huấn; 
- Dung dịch rửa tay, khẩu trang cho đại biểu tham dự đúng quy định phòng, 

chống dịch covid-19./. 
 

 Nơi nhận: 
 - Như thành phần mời; 
 - Lãnh đạo Sở; 
 - Các phòng, ban VPS; 
 - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh; (th/h) 
 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật; (th/h) 
 - Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn; (th/h) 
 - Cổng thông tin điện tử SYT; 
 - Lưu: VP.  

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

               

Trần Minh Tuệ 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Tập huấn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 
Thời gian: Ngày 10/8/2021 

Địa Điểm: Hội trường Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn 

Thời gian Nội dung Trách nhiệm 

07.30 - 08.00 Đón tiếp Bệnh viện Phủ Diễn  

08.00 - 08.10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Bệnh viện Phủ Diễn 

08.10 - 08.30 Khai mạc Đại diện lãnh đạo 

Bệnh viện Phủ Diễn 

08.30 - 09.45 Một số lưu ý trong phân luồng, tiếp 
nhận, sàng lọc, cách ly, chăm sóc, 

điều trị  người nghi nhiễm hoặc nghi 
ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

Giảng viên Bệnh viện 
Hữu nghị đa khoa 

tỉnh 

09.45 - 10.00 Nghĩ giải lao Tại Hội trường 

10.00 - 10.30 Sử dụng phương tiện phòng hộ cá 

nhân 

Giảng viên phòng 

Nghiệp vụ Y - Sở Y 
tế 

10.30 - 11.30 Kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm dịch tỵ 

hầu 

Giảng viên Trung 

tâm kiểm soát bệnh 
tật 

11.30 - 12.00 Giải đáp thắc mắc Nhóm giảng viên 

12.00 - 13.30 Nghĩ trưa  

13.30 - 16.30 - Thực hành mang phòng hộ cá nhân  

 

- Thực hành lấy mẫu bệnh phẩm 
dịch tỵ hầu  

Giảng viên Phòng 
Nghiệp vụ Y 

Giảng viên TTKSBT 
và học viên 

16.30 - 17.00 Bế mạc Đại diện Lãnh đạo 

Bệnh viện 

                                                                                             BAN TỔ CHỨC 
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