
     UBND TỈNH KON TUM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

     Số:         /BC-BVDC1                     Kon Tum, ngày      tháng      năm 2021  
      Về việc báo cáo hồ sơ  

   hoàn thành điều trị cách ly 

 

   Kính gửi:  

- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum; 

- Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum. 
 

Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 20/08/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 3835/HD-BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn bàn giao, vận chuyển, quản lý 

ca COVID-19 xuất viện; 

Căn cứ Báo cáo số 342/BC-BVDC1 ngày 19/10/2021 của Bệnh viện dã chiến số 

1 tỉnh Kon Tum về việc báo ca bệnh mắc COVID-19 hoàn thành cách ly điều trị; 

Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum, báo cáo hồ sơ hoàn thành cách ly 

điều trị 01 trường hợp F0-N.V (MS: Chưa xác định được MS bệnh nhân)1; F0-

Y.S (MS: Chưa xác định được MS bệnh nhân) & F0-TH.NG (MS: Chưa xác 

định được MS bệnh nhân) tại khu điều trị cách ly Bệnh viện dã chiến số 1, đã đủ 

tiêu chuẩn xuất viện cụ thể như sau: (Có Phụ lục chi tiết các mẫu kèm theo) 

1. Giấy ra viện (Mẫu 1). 

2. Giấy khai báo Y tế (Mẫu 2). 

2. Bản cam kết (Mẫu 3). 

4. Phương án di chuyển (Mẫu 4). 

5. Biên bản bàn giao (Mẫu 5). 

6. Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm (Mẫu 6). 

7. Báo cáo hoàn thành điều trị F0 (Mẫu 7). 

Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum; Sở Y tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon 

Tum biết chỉ đạo trong thời gian tiếp theo; TTYT huyện Ngọc Hồi biết, tiếp nhận 

và theo dõi trong thời gian tiếp theo./. 

 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- TTYT huyện Ngọc Hồi; 

- Giám đốc BV; 

- Lưu: VT, KHTH-CNTT.                                                                                   

 

 

Lê Hữu Lợi 

                                                 
1 Có con đang còn F0: xin cam đoan ở lại chăm sóc người thân  
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