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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn một số biện pháp  

phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19) 

 đối với người khuyết tật tại cộng đồng” 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng chuyên môn nghiệm thu “Sổ tay hướng dẫn 

một số biện pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 

(Covid-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng”ngày 15/4/2020; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này “Sổ tay hướng dẫn một số biện 

pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19) 

đối với người khuyết tật tại cộng đồng”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

 Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý 

khám, chữa bệnh, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ và Thủ 

trưởng các  đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- PTT Vũ Đức Đam (để b/cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để biết); 

- Sở Y tế 63 tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để t/hiện); 

- Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ (để t/hiện); 

- Y tế Bộ, ngành (để t/hiện); 

- LHH về người khuyết tật VN (để t/hiện); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;  

- Website Cục QLKCB; 

- Lưu: VT, KCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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