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TRANG CHỦ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trà Vinh tiếp nhận thiết bị phục vụ công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19

24/04/2020

  

Ngày 23/4, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trà Vinh (Bệnh viện dã chiến 1 của tỉnh) tiếp nhận một máy khử khuẩn
áp lực âm do Công ty Cổ phần Airtech Thế Long (có trụ sở tại Quận Long Biên, Hà Nội) trao tặng hỗ trợ phục vụ
công tác phòng chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19 trong tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Y tế
cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự và tiếp nhận.

Ông Bùi Thế Hùng, đại diện Công ty trao thiết bị và hướng dẫn sử dụng cho ông Bùi Văn Luận, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Thay mặt lãnh đạo Sở Y tế và đại diện cho Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Hữu Phước gửi lời
cảm ơn đến ông Bùi Thế Hùng, Giám đốc Chi nhánh phía Nam (đại diện Công ty) đã quan tâm đến tỉnh Trà Vinh và chia
sẻ với những khó khăn của tỉnh trong công tác PCDB Covid-19. 

Ông Bùi Văn Luận, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi cam kết sẽ bảo quản thật tốt thiết bị, có phương án sử dụng
hợp lý, lâu dài, trước mắt là phục vụ cho công tác PCDB Covid-19, sau đó là phục vụ cho việc điều trị, chăm sóc sức
khỏe nhân dân theo công năng của thiết bị và chức năng của Bệnh viện.

Máy khử khuẩn áp lực âm là một buồng kín di động áp lực âm, hoạt động theo cơ chế khí tuần hoàn, thổi, cuốn bụi và vi
khuẩn bằng hệ thống màng lọc HEPA, đèn UV diệt khuẩn và hệ thống phun dung dịch diệt khuẩn dưới dạng phun
sương. Thiết bị thường được ứng dụng rộng rãi trong các bệnh viện, trung tâm y tế, công ty công nghệ thực phẩm…
Được biết, thiết bị có tổng trị giá 180,4 triệu đồng.

Phương Ngọc

     

Tin khác
Trà Vinh tiếp nhận và cách ly y tế 156 công dân trở về từ Ấn Độ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do dịch bệnh Covid – 19

Ban Cứu trợ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn đợt 1

Công văn số: 1716/UBND-KGVX ngày 08/05/2020 của UBND tỉnh v/v thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày
08/5/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại một số trường học trên địa bàn thành phố
Trà Vinh
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CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TRÀ VINH - TRAVINH PORTAL

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh cấp ngày 10/9/2018.
Đơn vị quản lý: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin & Truyền thông Trà Vinh
Địa chỉ: Số 6, Trưng Nữ Vương, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Khoảnh - Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Trà Vinh.
ĐT: 02943.850605 - Email: webmaster@travinh.gov.vn; congthongtindientutv@gmail.com
Ghi rõ nguồn www.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này. 
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Trà Vinh: Hơn 153,6 tỷ đồng hỗ trợ 3 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Công văn số: 1575/UBND-KGVX ngày 28/04/2020 của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới

Triển khai và giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Trà Vinh: nam thanh niên bị phạt tiền vì đăng thông tin sai sự thật “cách ly xã hội thêm 15 ngày”

Báo cáo số: 72/BC-VP ngày 27/4/2020 của văn phòng UBND tỉnh kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngày 25/4/2020)
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