
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:               /SYT-NVY&QLHN 

V/v cung cấp tài liệu truyền thông về 

tự xét nghiệm gộp mẫu; cách ly, điều 

trị F0, F1 tại nhà 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày          tháng 11 năm 2021 

  Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Phú Thọ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

- UBND các huyện, thị, thành. 

Thực hiện Thông báo kết luận số 443-TB/TU, ngày 11/11/2021 của Đồng chí 

Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tại cuộc 

họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế đã xây dựng các thông điệp 

truyền thông về hướng dẫn cách ly F0, F1 tại nhà, hướng dẫn xét nghiệm gộp mẫu test 

nhanh SARS-CoV-2.  

Sở Y tế trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Phú Thọ; Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện, thị, 

thành đăng tải các tài liệu truyền thông sau: 

1. Tài liệu truyền hình: Hướng dẫn tự xét nghiệm gộp mẫu test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2.  

Chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1CQblFZFq5l5tCxHT_Vj374faJTdD583Z/view 

hoặc https://soyte.phutho.gov.vn/Videoclip/video-chi-tiet/itemid/597/t/video/albumid/1. 

2. Tài liệu tờ rơi, pano, áp phích, thông điệp: Hướng dẫn tạm thời quản lý 

người nhiễm COVID-19 tại nhà, Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà cho người tiếp 

xúc gần (F1).  

Chi tiết truy cập tại địa chỉ: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-

tiet-tin/title/8323; https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8321.  

Trân trọng đề nghị các UBDN các huyện, thị, thành; các cơ quan truyền thông tích 

cực truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt, chủ 

động thực hiện. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy (để b/cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 của tỉnh (để b/cáo); 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- GĐ và các PGĐ SYT; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Ngọc 

 

KHẨN 
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