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Số: 639/QyĐ-TTYT Lấp Vò, ngày 07 tháng 4 năm 2020 

 

QUY ĐỊNH 

Về việc bắt buộc làm tờ khai y tế mỗi ngày 

 

Thực hiện Công văn số 130/CV-BCĐ ngày 26 tháng 3 năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc triển khai 

ứng dụng khai báo y tế NCOVI; 

Căn cứ  Công văn số 971/SYT-NVY ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Sở 

Y tế về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI; 

Căn cứ Công văn số 1049/SYT-NVY ngày 01 tháng 4 năm 2020 của 

Sở Y tế Đồng Tháp về việc tăng cường triển khai ứng dụng khai báo y tế 

NCOVID; 

Căn cứ công văn số 1032/SYT-NVY ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Sở 

Y tế Đồng Tháp về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò quy định bắt buộc người làm tờ khai y tế 

mỗi ngày với các đối tượng như sau: 

1. Người bệnh. 

2. Người nuôi người bệnh. 

3. Công chức, viên chức, nhân viên TTYT. 

4. Sinh viên, người thực hành. 

5. Tất cả mọi người vào TTYT. 

Trên đây là Quy định bắt buộc làm tờ khai y tế mỗi ngày tại Trung tâm 

Y tế huyện Lấp Vò, đề nghị tất cả các đối tượng trên nghiêm túc thực hiện 

đúng theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng; 

- TYT xã, TT; 

- Đăng Wesbite TTYT; 

- Lưu: VT. 
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Nguyễn Văn Chuyển 
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