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SỞ Y TẾ 

Số:           /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày       tháng  8  năm 2021 
 

THÔNG BÁO KHẨN 

 

Qua quá trình truy vết đối tượng liên quan đến ca mắc COVID-19 là nhân viên 

bảo vệ ở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng ghi nhận vào ngày 02/8/2021, Sở Y tế thông 

báo khẩn đến người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nội dung như sau: 

1. Tất cả người dân có đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, đặc biệt có mặt tại 

khu vực cấp cứu tổng hợp trong khung giờ từ 5 giờ sáng đến 18 giờ từ ngày 

26/7/2021 đến ngày 01/8/2021 cần liên hệ ngay: 

- Trạm Y tế/Trung tâm Y tế nơi cư trú để khai báo và được hỗ trợ hướng dẫn 

theo dõi sức khỏe theo quy định. 

- Hoặc liên hệ đường dây nóng của Văn phòng đáp ứng COVID-19: 02993 

616001; Sở Y tế: 0868500898; CDC Sóc Trăng: 0868500866. 

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã ban hành 

Quyết định số 64/QĐ-BCĐUBND ngày 02/8/2021 về việc thiết lập vùng cách ly y tế 

để phòng, chống dịch COVID-19 đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Do đó, 

kể từ 17 giờ, ngày 02/8/2021, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng tạm dừng tiếp nhận bệnh 

nhân được chuyển từ các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, dừng tiếp nhận 

bệnh nhân khám ngoại trú trong thời gian 14 ngày. Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng chỉ 

tiếp nhận người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tuyến dưới. Các trường hợp này, các cơ sở phải thông báo trước hoặc hội chẩn 

qua điện thoại để được hỗ trợ, chuẩn bị tiếp nhận, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

  

 
Nơi nhận:                                                                                
- Viện Pasteur TPHCM (báo cáo); 

- Báo Sóc Trăng; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình; 

- Lưu: VT, KSBT.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bác sĩ Trần Văn Khải 
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