
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ  Y  TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_____________ 

 
____________________________________________________________________ 

Số:            /SYT-KHNVTC  Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2021 

V/v Hướng dẫn sử dụng Túi 

thuốc cơ bản chăm sóc F0 thể 

nhẹ, không triệu chứng. 

  

 

 

   Kính gửi:   

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

- Bệnh viện Sài Gòn – Phan Rang. 

 

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người 

nhiễm COVID-19 tại nhà”; 

Sở Y tế xây dựng “Hướng dẫn sử dụng Túi thuốc cơ bản chăm sóc 

người nhiễm COVID-19 (F0) thể nhẹ, không triệu chứng” để các đơn vị áp 

dụng xây dựng Túi chăm sóc sức khỏe F0 cấp phát cho người nhiễm COVID-

19 tự dùng thuốc và chăm sóc bản thân dưới sự kiểm soát, hướng dẫn của nhân 

viên y tế tại các cơ sở thu dung, điều trị F0 tầng 1, Khu cách ly tập trung F0. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an 

toàn, đạt hiệu quả và theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc báo cáo Sở Y tế xem xét giải quyết (Cán bộ đầu mối liên hệ: 

DS.CKI Phạm Thị Bích Lệ, Điện thoại: 02593.820.951 - 0785724478). 

(Gửi kèm theo Hướng dẫn sử dụng Túi thuốc cơ bản chăm sóc F0 thể nhẹ, 

không triệu chứng; Danh mục Túi thuốc cơ bản chăm sóc F0 thể nhẹ, không 

triệu chứng) 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;           
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các Phòng của SYT; 

- Trung tâm KSBT; 

- Lưu: VT, KHNVTC.  PTBL. 

 

 

 

 

 

Lê Vũ Chương 

 

HỎA TỐC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4109-qd-byt-2021-danh-muc-thuoc-dieu-tri-ngoai-tru-cho-nguoi-nhiem-covid19-tai-nha-486110.aspx
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