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           Kính gửi:   

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 101/SYT-NVY ngày 08 tháng 01 năm 2022 của 

Sở Y tế Đồng Tháp, về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND 

Tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

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

dung như sau: 

- Tất cả các đơn vị chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn 

sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 tại khoa, phòng và trên địa bàn 

quản lý. 

- Tất cả các viên chức cần tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác 

trước biến thể Omicron, không tụ tập đông người khi không cần thiết, thực hiện 

nghiêm 5K, tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đặc biệt những người nhập cảnh và 

gia đình phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với người 

xung quanh, không ra khỏi nơi lưu trú, xét nghiệm SARS-CoV-2 khi mới nhập 

cảnh theo quy định. 

- Phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị phương án huy động, điều động, 

bổ sung nhân lực y tế khi cần thiết.  

- Phòng Kế hoạch – Ngiệp vụ phối hợp với Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

các ban, ngành liên quan đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong 

khu công nghiệp, trường học. Phối hợp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, 

bến xe... Thực hiện nghiêm việc cập nhật Bản đồ chung sống an toàn với 

COVID-19. 

- Các đơn vị khám chữa bệnh trực thuộc tổ chức ứng trực 24/24 giờ, đảm 

bảo sẵn sàng cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh xảy ra 

đặc biệt là dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khám sàng 

lọc, phân loại bệnh nhân để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế. 



- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS  phối hợp Trạm Y tế xã, phường 

tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài; nhất là 

giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng, 

xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng. Đặc biệt những 

người nhập cảnh và gia đình phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, hạn chế 

tiếp xúc với người xung quanh, không ra khỏi nơi lưu trú, xét nghiệm SARS-

CoV-2 khi mới nhập cảnh theo quy định. 

- Khoa Dược và Vật tư Y tế chuẩn bị, dự trù cơ số thuốc, vật tư, trang 

thiết bị y tế, bảo đảm đủ oxy và các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm 

nhất.  

- Trạm Y tế xã, phường đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên; rà soát, tiêm vét cho tất cả các 

đối tượng nguy cơ cao, người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, đảm bảo an 

toàn, hiệu quả; triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại với các trường hợp đủ 

thời gian theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nền 

tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. Tiếp tục 

phát huy vai trò của Tổ COVID cộng đồng, Trạm Y tế lưu động, không để xảy 

ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, 

cấp phát thuốc điều trị. 

- Khoa An toàn thực phẩm phối hợp với các ban, ngành tăng cường kiểm 

tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết; phối 

hợp liên ngành tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Tuyên truyền, phổ 

biến các quy định, kiến thức về an toàn thực phẩm, cảnh báo nguy cơ mất an 

toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán đến người tiêu dùng, người sản xuất, 

kinh doanh. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực 

hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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