
 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số:         /TTYT 
V/v tăng cường quản lý, bảo vệ 

người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc 

Covid-19 

Tp. Cao Lãnh, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

           Kính gửi:   

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; 

- Khoa Dược – Vật tư y tế; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 23/UBND-VP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc tăng cường quản lý, bảo vệ người 

thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19. 

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

dung như sau: 

1. Trạm Y tế 

- Tham mưu Ban chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường: 

+ Chỉ đạo các đoàn thể, ban nhân dân khóm, ấp rà soát đối tượng, tăng 

cường tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 01 năm 2022, mũi thứ 

3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I năm 2022. 

+ Chỉ đạo, huy động các nhóm tình nguyện, phân công các Tổ Covid-19 

cộng đồng, các đoàn thể, ban nhân dân khóm, ấp… phối hợp cùng Trạm y tế tổ 

chức chăm sóc và điều trị người mắc Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ cao: theo dõi 

sức khỏe, xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc Covid-19 tại nhà theo đúng 

hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.  

- Hướng dẫn quản lý, chăm sóc người bệnh nền, người có nguy cơ cao; Kịp 

thời cập nhật, hướng dẫn phác đồ điều trị phù hợp với diễn biến dịch bệnh và 

điều kiện thực tế trên địa bàn. 

- Tiếp nhận vắc xin từ khoa Dược - Vật tư Y tế, bảo quản vắc xin và tổ 

chức tiêm vắc xin phòng COVID-19; đảm bảo điểm tiêm an toàn, khoa học, hợp 

lý, hiệu quả. 

2. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị xã, phường hoàn thành tiêm mũi 2 cho 

người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 01 năm 2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi 

trở lên trong Quý I năm 2022. 



- Phân bổ vắc xin kịp thời cho xã, phường; hướng dẫn các điểm tiêm trong 

thời gian tổ chức tiêm vắc xin, đảm bảo điểm tiêm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu 

quả; đồng thời tổ chức đội tiêm theo số lượng phân bổ (nếu có). 

3. Khoa Dược-Vật tư y tế 

Nhận và phân phối vắc xin cho các đơn vị theo số lượng phân bổ, đảm bảo 

quy trình bảo quản vắc xin theo quy định. 

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