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Kính gửi: Sở Thông tin - Truyền thông thành phố Đà Nẵng.
UBND quận Sơn Trà tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Phụ nữ online
đăng ngày 13/4/2020 với tiêu đề “Bệnh nhân 22 xuất cảnh, để lại 17 người phải
cách ly”. Bài báo có nêu khu cách ly bệnh nhân 22 có hồ bơi và có tổ chức tiệc
tùng. Về vấn đề này, UBND quận Sơn Trà có ý kiến như sau:
Khách sạn Sam Grand số 07 đường Phạm Văn Đồng là địa điểm cách ly
tập trung phòng, chống dịch Covid-19 dành cho người nước ngoài được UBND
thành phố giao cho UBND quận Sơn Trà tiếp nhận quản lý. Để thực hiện tốt các
quy định đối với điểm cách ly tập trung, UBND quận đã giao nhiệm vụ cho
Trung tâm Y tế Sơn Trà chủ trì, phối hợp cùng chủ khách sạn Sam Grand và các
cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức, vận hành theo quy định của Bộ Y tế.
Sau khi bài báo đăng, UBND quận đã nhận được báo cáo của Trung tâm
Y tế quận Sơn Trà và chủ Khách sạn Sam Grand (nơi cách ly bệnh nhân số 22
sau khi ra viện) khẳng định: tại khách sạn này không có bể bơi; trong quá trình
tổ chức cách ly không có tổ chức tiệc tùng. Nhân viên y tế và nhân viên khách
sạn làm nhiệm vụ tuân thủ tuyệt đối quy định về công tác phòng chống dịch
Covid-19. Bệnh nhân số 22 được bố trí ở tại phòng 1006, trong suốt quá trình
cách ly không ra ngoài và không tiếp xúc với ai (có báo cáo chi tiết đính kèm
theo). Địa điểm cách ly tập trung này luôn được sự kiểm tra, giám sát thường
xuyên của UBND quận và Sở Y tế.
UBND quận nhận thấy thông tin bài báo nêu trên là hoàn toàn không đúng
sự thật. Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, có biện pháp xử lý
theo quy định của Luật Báo chí.
Trên đây là kết quả phản hồi của UBND quận Sơn Trà về bài báo “Bệnh
nhân 22 xuất cảnh, để lại 17 người phải cách ly”, UBND quận Sơn Trà kính gửi
đến Sở Thông tin và Truyền thông thành phố./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Lưu: VT,CV(Tuyết).

Trần Thị Thanh Tâm

