
THÔNG TIN CẦN BIẾT 

DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC 

*** 

Đến hôm nay 18/6/2021, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chỉ phát hiện duy 

nhất trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên của Khoa Thần kinh ở lầu 

14. Lầu 14 là lầu cao nhất nên đã được phong tỏa chặt chẽ. Nhân viên này cũng được 

phát hiện sớm và cách ly ngay, nồng độ virus thấp, đã chích ngừa Covid - 19 vào ngày 

5/5/2021. Hiện người này không có triệu chứng, ít khả năng lây nhiễm, đã được chuyển 

đến Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. 

Bệnh viện thực hiện ngay xét nghiệm RT – PCR cho toàn bộ nhân viên y tế, nhân 

viên dịch vụ, học viên, người bệnh, người chăm sóc, tất cả kết quả đều âm tính. Vì 

vậy, quý vị hãy yên tâm, tránh lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Bệnh viện tạm ngưng tiếp nhận người bệnh mới, để tiến hành khử khuẩn, thực 

hiện toàn diện các biện pháp phòng, chống dịch. Bệnh viện vẫn đảm bảo công tác 

chăm sóc cho người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện được diễn ra bình 

thường. 

Trong ngày 18/6/2021, Bệnh viện sẽ tiếp tục xét nghiệm cho toàn bộ cho nhân 

viên y tế, nhân viên dịch vụ, học viên, người bệnh, và người chăm sóc. 

Theo quy định phòng chống dịch, những người bệnh được xuất viện cần phải ở 

lại Bệnh viện. Bệnh viện sẽ không thu phí tiền giường đối với các trường hợp này.  

Bệnh viện khuyến cáo mọi người tuân thủ 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khai 

báo y tế - Khoảng cách – Không tập trung đông người - Khử khuẩn.  

Chúng tôi thấu hiểu rằng, những điều này có thể gây ra một phần thay đổi, bất 

tiện. Người bệnh và người chăm sóc cần tuân thủ các quy định phòng, chống dịch để 

bảo vệ sức khoẻ cho chính mình trong thời gian này. 

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị! 

Trân trọng thông báo. 

 


