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Kính gửi  

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 423/SYT-NVY ngày 28 tháng 01 năm 2022 của 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, dịch 

bệnh mùa đông-xuân; tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền 

qua đường hô hấp, nhất là dịch bệnh COVID-19 và biến thể mới; kịp thời lấy 

mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác định sớm tác nhân gây bệnh, triển khai xử lý 

triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh phát triển và lây lan trong cộng đồng. 

2. Tiếp tục triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn nữa” trong việc tổ 

chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và 

mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi 

cho những người có nguy cơ cao; rà soát không để bỏ sót đối tượng chưa được 

tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin để tập trung tiêm đủ 

liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên trong thời gian ngắn nhất; triển khai 

chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân theo chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 

403/SYT-NVY ngày 27/01/2022 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức 

tiêm chủng mùa Xuân. 

3. Tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, phân tuyến điều trị bệnh nhân; 

thực hiện phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, 

cấp cứu bệnh nhân để tránh lây nhiễm chéo tại đơn vị. 

4. Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng phòng 

bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm để phát hiện sớm, chấn chỉnh kịp thời việc áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy 

ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

5. Đề nghị Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS thực hiện đúng chế độ 

về thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm hàng ngày, kết quả giám sát, điều tra, 



phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định về Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đồng Tháp. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện tốt theo 

các nội của công văn này./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 
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