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Kính gửi  

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 954/SYT-NVY, ngày 11 tháng 3 năm 2022 của 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19. 

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

nội dung, như sau: 

1. Các khoa, phòng trực thuộc 

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19” và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế, không được 

chủ quan, lơ là ngay cả khi đã tiêm đủ 2-3 mũi vắc xin phòng COVID-19.  

- Tăng cường công tác truyền thông nâng cao cảnh giác, chủ động phòng 

chống dịch của người dân, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 5K, đeo khẩu 

trang khi ra nơi công cộng, tiếp xúc với người xung quanh; không tụ tập, không 

đến nơi đông người khi không cần thiết; tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 

đầy đủ, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch. 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 “thần tốc hơn nữa” 

đảm bảo bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên 

và đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ 12-17 tuổi, định hướng cho trẻ từ 05-11 

tuổi. 

- Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian tới.  

- Giao khoa Kiểm soát bệnh tât và HIV/AIDS:  

+ Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính và các khoa phòng khác để 

tham mưu Ban Giám đốc và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Thành phố triển khai 

mạnh mẽ, toàn diện “Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ” với các biện pháp 

truyền thông; tư vấn; tiêm chủng vắc xin; xét nghiệm tầm soát; chăm sóc và điều 

trị người mắc COVID-19.  



+ Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch COVID-19 trong trường học để tiếp tục thực hiện công tác dạy 

và học đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. 

+ Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Trạm Y tế xã, 

phường nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp y tế (giám sát, xét nghiệm, cách 

ly,...) liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, mở cửa trường học, 

đi lại của người dân. 

+ Đầu mối thực hiện tổng hợp báo cáo bệnh truyền nhiễm hàng ngày kết 

quả giám sát, điều tra, phòng chống dịch COVID-19 về Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đồng Tháp. 

- Giao khoa Dược – Trang thiết bị và Vật tư Y tế tiếp tục triển khai cấp 

phát thuốc Molnupiravir đến Trạm Y tế xã, phường để người bệnh có chỉ định 

điều trị được tư vấn và sử dụng sớm, giảm diễn tiến nặng, tăng hiệu quả điều trị. 

2. Trạm Y tế xã, phường 

- Tuyên truyền người dân, các cơ quan, đơn vị, trường học,... thực hiện 

thông thoáng nhà cửa, nơi làm việc để giảm nguy cơ lây nhiễm. Khi có dấu hiệu 

bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác...) thì báo ngay 

cơ quan y tế để được hỗ trợ, tư vấn, theo dõi và xử trí kịp thời. Không được chủ 

quan, lơ là ngay cả khi đã tiêm đủ 2-3 mũi vắc xin phòng COVID-19. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch xã, phường triển khai toàn 

diện “Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ” với các biện pháp truyền thông, tư 

vấn về phòng chống COVID-19. 

 - Thực hiện tiêm xét nghiệm tầm soát phát hiện người mắc COVID-19; 

chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ; bảo vệ người 

thuộc nhóm nguy cơ khi người sống chung, người cùng gia đình bị mắc COVID-

19; hỗ trợ chăm sóc thể chất và tâm lý xã hội. 

- Phối hợp với khoa Kiểm soát bệnh tât và HIV/AIDS triển khai tiêm 

chủng phòng COVID-19 “thần tốc hơn nữa” đảm bảo bao phủ liều bổ sung, liều 

nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và đủ liều cơ bản cho các đối tượng 

từ 12-17 tuổi, định hướng cho trẻ từ 05-11 tuổi. 

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

đúng nội dung của công văn./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND TpCL; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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