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Số: 1460/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đính chính Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/03/2020 của
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu
của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính tiêu đề của Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 của Quyết
định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh
mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người
bệnh COVID-19, như sau:
1. Tiêu đề Phụ lục số 01, đính chính thành:
“DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN THIẾT YẾU
(của Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 với cơ số 20 giường bệnh,
điều trị trong 3 tuần, tại Bệnh viện tuyến Trung ương (TƯ), tuyến Tỉnh, TP trực thuộc
TƯ được phân công là bệnh viện tuyến cuối của TƯ; của tỉnh, TP trực thuộc TƯ thu
dung điều trị người bệnh nặng, nguy kịch từ tuyến dưới)”
2. Tiêu đề Phụ lục số 02, đính chính thành:
“DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN THIẾT YẾU
(Tại các BV khác tiếp nhận, quản lý điều trị người bệnh COVID-19 trong 3 tuần)”

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

