
 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH  

Xử lý trường hợp nghi bị viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid-19 

trong khi CB, GV, CNV, SV đang ở tại cơ sở Quận Bình thạnh của Trường 

 

1. Quy trình xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 146 /HD-ĐHGTVT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020 

Tiếp nhận thông 

tin ca nghi ngờ 

(Từ người bệnh 

hoặc từ giáo viên 

đứng lớp, bạn bè, 

đồng nghiệp)  

Thực hiện xác minh, hỏi và đo 

nhiệt độ tại chỗ 
(TH:Ban phòng chống dịch Covid-19, 

Bộ phận Y tế quận Bình thạnh, Phòng 

CTSV, các khoa, phòng ban  liên 

quan phối hợp thực hiện)  

Báo cáo kết quả xác 

minh cho Trưởng 

Ban phòng chống 

dịch Covid-19 của 

Trường 

Đúng đối tượng cần 

cách ly 

( 

Có triệu chứng hô hấp 

(Sốt, ho, khó thở) 

Không có triệu chứng 

hô hấp 

Báo cáo Trạm Y tế 

Phường 25, TTYT 

Quận Bình thạnh 

Cho phun thuốc 

khử khuẩn toàn 

Trường. 

(Phòng TC-HC) 

Lập danh sách, điều tra, xác 

minh các trường hợp tiếp 

xúc gần trong vòng 14 ngày  
(Ban phòng chống dịch, Phòng 

CTSV, Bộ phận Y tế và các khoa, 

phòng ban  phối hợp thực hiện)  

 phường, CQĐP thực hiện) 

 

 

Chuyển tới BV Quận Bình thạnh 
Tiến hành hướng dẫn cách ly tại 

chỗ ở hoặc khu vực cách ly của 

quận và theo dõi sức khỏe trong 

14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối 

cùng với người dương tính với 

Covid-19 
(Báo TTYT Quận, Trạm YT Phường tại 

chỗ ở của trường hợp đang cần cách ly 

tại nhà để phối hợp theo dõi ) 
 

Kết quả xét nghiệm PCR 

(Covid-19) 

Âm tính Dương tính 

Loại trừ nhiễm 

Covid-19 

Không đúng đối tượng 

cần cách ly 

Hướng dẫn tới phòng cách ly tại 

Trường (Phòng  B009) 

( 



 

2. Các số điện thoại liên hệ khi cần thiết: 

- Đường dây nóng Bộ Y tế: 19003228; 19009095 

- Trưởng Ban phòng chống dịch Covid-19 của trường: 0983.290.463 

- Trưởng Phòng Công tác sinh viên: 0918.335.099 

- Phụ trách Y tế Trường tại cơ sở Quận Bình thạnh: 0987.764.898 

- Giám đốc TTYT Quận Bình thạnh: 0902.418.869 

- Trưởng Trạm Y tế P.25 Quận Bình thạnh: 0919.122.191 

 

 KT.HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng 

 


