
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
KHU VỰC NGỌC HỒI  

  

         Số:                   Ngọc Hồi, ngày     tháng     năm   

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc thành lập Đội thường trực phòng chống bệnh dịch 

viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)  

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 
 

 Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi trực 

thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP  ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Công văn 203/SYT-NVY ngày 20/01/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về việc tăng cường công tác giám sát, điều trị bệnh viêm phổi cấp do Corona 

vi rút mới; 

 Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-BVKVNH ngày 30/01/2020 của Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Ngọc Hồi về  việc Tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị cho người 

mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV);  

 Xét đề nghị của Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Trang thiết bị, Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thành lập Đội thường trực phòng chống bệnh dịch bệnh viêm phổi 

cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) 24h/24h gồm những thành phần sau: 

1. Bác sĩ Trực Lãnh đạo Bệnh viện làm Đội trưởng (01 người); 

2. Bác sĩ trực khoa Khám - HSCC làm Đội phó (01 người); 

3. Bác sĩ trực khoa Truyền nhiễm làm Thành viên (01 người); 

4. Bác sĩ trực khoa Chẩn đoán hình ảnh làm Thành viên (01 người); 

5. Điều dưỡng trực khoa Khám - HSCC làm Thành viên (01 người); 

6. Điều dưỡng trực khoa Truyền nhiễm làm Thành viên (01 người); 

7. Nhân viên trực khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn làm Thành viên (01 người); 

8. Nhân viên trực Lái xe làm Thành viên (01 người); 

9. Nhân viên trực Hộ lý làm Thành viên (01 người); 



Điều 2. Đội thường trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi 

rút Corona mới (nCoV) 24h/24h có nhiệm vụ: 

Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, đồ bảo hộ cá nhân, vật tư y tế cần thiết sẵn 

sàng làm nhiệm vụ giám sát và phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút 

Corona mới (nCoV) theo quy định;  

Thực hiện thường trực 24/24 khi có yêu cầu. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành 

Điều 4. Trưởng, phó, phụ trách các khoa, phòng và Đội thường trực phòng 

chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.  

 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC 

- Sở Y tế tỉnh Kon Tum (B/c); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng (T/h); 

- Lưu VT, KHTH-TTB. 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thâm 
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