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Bình Phước, ngày 01 tháng 10  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
V/v tiếp nhận hàng quà gửi cho bệnh nhân 

 

Kính gửi:    

- Các Khoa, Phòng, Tổ 

- Quý Thân nhân và Bệnh nhân 

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố về việc điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;  

Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

người nhà gửi hàng quà cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện Nhân Ái. Nay bệnh 

viện thông báo cụ thể như sau: 

1. Hàng quà được tiếp nhận:  

- Tiếp nhận tiền gửi, những hàng quà có bao bì còn nguyên vẹn, nhãn hiệu, nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng. 

+ Tại văn phòng liên lạc tiếp nhận hàng quà các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành 

chính) và sáng thứ 7 (Đ/c: 43 Lam Sơn, Phường 5, Q. Phú nhuận, Tp. Hồ Chí Minh). 

+ Tại bệnh viện Nhân Ái tiếp nhận tất cả các ngày trong tuần. 

2. Hàng quà không được tiếp nhận:  

- Hàng quà do gia đình tự chế biến như thịt kho, nướng, luộc, hấp …do di chuyển xa, 

không đảm bảo công tác bảo quản, ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm và sức khỏe của 

bệnh nhân (Quý Thân nhân và Bệnh nhân có nhu cầu đặt thực phẩn chế biến vui lòng liên hệ 

Căn tin bệnh viện tại các Khoa điều trị để được cung ứng). 

- Những hàng quà gia đình gửi qua các dịch vụ vận chuyển như xe ôm, xe khách … 

Trên đây là thông báo V/v tiếp nhận hàng quà do gia đình gửi cho bệnh nhân. Rất mong 

nhận được sự quan tâm từ quý Thân nhân và Bệnh nhân. Đề nghị các Khoa, Phòng, Tổ phối 

hợp thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT,CTXH. 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

BSCKII. Trần Kim Anh 

 


