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           Lai Châu, ngày         tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Về việc diễn tập thực hành tình huống các tình huống giả định 

trong phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu 

 

Kính gửi: Toàn thể bệnh nhân, người nhà bệnh nhân 

đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. 
 

Nhằm nâng cao năng lực đáp ứng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus Corona( nCoV) và khả năng xử lý cấp cứu, điều 

trị bệnh nhân mắc Covid-19.Chủ động các biện pháp phòng ngừa tránh lây 

nhiễm chéo trong quá trình thực hiện thăm khám và điều trị, phẫu thuật, thủ 

thuật. Rút kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình cho từng ca bệnh cụ thể, đảm 

bảo an toàn phòng lây nhiễm chéo cho cán bộ y tế. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu triển khai diễn tập thực hành tình huống 

giả định “Tình huống 1: Có ca bệnh nghi ngờ hoặc dương tính với Covid-19 

nghi thủng dạ dày được chuyển từ khu điều trị cách ly. Tình huống 2: Ca bệnh 

nghi ngờ hoặc dương tính Covid-19 có chỉ định đẻ thường được chuyển từ khu 

điều trị cách ly. Tình huống 3: Ca bệnh nghi ngờ hoặc dương tính Covid-19 tử 

vong khu điều trị cách ly” nội dung như sau: 

- Thời gian:  

+ 16h00 ngày 21/05/2021: Thực hành diễn tập thử. 

+ 8h00 ngày 22/05/2021: Thực hành diễn tập chính thức. 

- Địa điểm: Khu điều trị cách ly - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu kính đề nghị người bệnh và người nhà 

người bệnh không hoang mang, lo lắng cũng như không cản trở, gây mất trật tự 

đến buổi diễn tập. 

Các hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện vẫn diễn ra bình thường. 

Vậy Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu thông báo để bệnh nhân và mọi 

người dân được biết và thực hiện. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, KHTH; 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

Đặng Hữu Ngọc 
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