Có 3 người mắc bệnh, điều dưỡng bị COVID-19, Bệnh viện Nhà Thuốc Medlatec nên lập
ngay danh sách 3 nhóm đối tượng
(Thứ bảy, 08/05/2021 23:22)

Người bị bệnh đến khám cũng như bệnh nhân chữa trị nội trú, nhân viên làm việc tại
Bệnh viện cũng như nhân viên Bệnh viện có đăng ký làm cho việc ở cơ sở thăm khám
chữa bệnh khác từ 3/5 đến 12h ngày 7/5 nên được lập danh sách và thông tin cách trị
sùi mào gà tại nhà.
Ngày 8/5, Cục trưởng Cục Quản lý khám điều trị bệnh Lương Ngọc Khuê có công
văn gửi Bệnh viện Đa khoa Medlatec về việc báo cáo công tác phòng, chống COVID19 tại bệnh viện này.
Theo đấy, hôm qua, Bộ Y tế đã thông báo về 2 ca bệnh gồm: BN3092 và BN3093
mắc COVID-19. Hai người này cùng tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Trước đấy, hôm 3 cũng như 6/5, hai người này đi khám cũng như làm cho xét nghiệm
tại Bệnh viện đa khoa Medlatec, có kết quả dương tính ngày 7/5.
Để tiếp tục phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân đi khám bệnh, chữa trị
bệnh ở phòng khám đa khoa, Cục Quản lý thăm khám bệnh sùi mào gà, trị bệnh đề
nghị Bệnh viện đa khoa Medlatec lập danh sách theo dõi tất cả người mắc bệnh đến
khám cũng như người mắc bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện từ ngày 3/5 đến 12 giờ
ngày 7/5, bao gồm các kiến thức cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mức độ tiếp xúc với
ca bệnh bị COVID-19, tình hình bệnh cũng như kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2
theo quy định.
Lập danh sách theo dõi hoàn toàn nhân viên làm việc ở Bệnh viện cũng như nhân viên
của Bệnh viện có đăng ký làm việc tại cơ sở kiểm tra chữa bệnh khác từ ngày 3/5 đến
12 giờ ngày 7/5, bao gồm những thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mức độ tiếp
xúc với ca bệnh mắc COVID-19, hiện trạng cách ly cũng như kết quả xét nghiệm
SARS-CoV 2 theo quy định.

Quận Ba Đình đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Medlatec ở phố Nghĩa
Dũng. Ảnh minh hoạ
Cùng ngày 8/5, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly
y tế 28 ngày (từ ngày 7/5 đến hết ngày 3/6) đối với Bệnh viện Đa khoa Medlatec (phố
Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá) do liên quan tới ca bị COVID-19.
Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo về tình trạng nữ điều dưỡng của Bệnh viện Đa
khoa Medlatec là F1 của BN3092, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virút
SARS-CoV-2.
Lực lượng chức năng quận Ba Đình đã tổ chức phun khử khuẩn ở Bệnh viện Đa khoa
Medlatec; song song đó, lực lượng Công an phường Phúc Xá, bảo vệ dân phố kiểm
soát chặt chẽ xung quanh vị trí cách ly y tế nêu trên. Phường, quận cũng nhanh chóng
hình thái giải phẫu truy vết, phát hiện 46 hiện tượng F1, mấy loại xét nghiệm, đưa đi
cách ly tập trung.

