
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH LỤC 
 

Số:          /UBND-YT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Bình Lục, ngày      tháng     năm 2021 
V/v tổ chức quản lý, thu dung 

chăm sóc, điều trị người mắc 

Covid-19 

 

 

Kính gửi: 

        - Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn huyên, số 

mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ- CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm 

thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và đặc 

biệt trong những ngày gần đây số ca mắc Covid-19 là những công nhân làm 

trong công ty IJ Plastic cụm công nghiệp Trung Lương.  

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm Covid-19 được tiếp cận sớm 

nhất, nhanh nhất với dịch vụ y tế; góp phần giảm tải cho các khu điều trị bệnh 

nhân Covid-19; thực hiện Văn bản số 3656/SYT-NVYD ngày 25/12/2021 của 

Sở Y tế Hà Nam V/v tổ chức quản lý, thu dung chăm sóc, điều trị người mắc 

Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế: 

- Khẩn trương tham mưu thiết lập, triển khai các khu thu dung, điều trị 

người nhiễm Covid-19 mức độ nhẹ và không triệu chứng theo phương châm 4 

tại chỗ.  

- Rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch thiết lập Trạm Y tế lưu động, tổ chăm sóc 

người mắc Covid-19 tại cộng đồng đế đáp ứng chăm sóc, điều trị F0 tại nhà khi 

có dịch xảy ra, số lượng mắc lớn vượt quá khả năng thu dung của các cơ sở y tế 

và tại các khu thu dung điều trị F0 tập trung của huyện. 

- Trung tâm Y tế là đơn vị phụ trách chuyên môn của cơ sở thu dung, 

chăm sóc, điều trị người mắc Covid-19. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Chỉ đạo Trạm Y tế xây dựng kế hoạch quản lý, chăm sóc người nhiễm 

Covid-19 tại nhà; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, cơ số thuốc, vật dụng cần thiết để 

tổ chức cách ly điều trị tại nhà, biển hiệu, biển cảnh báo (nền đỏ, chữ vàng), 

thùng rác...theo quy định và sẵn sàng thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện 

thực tế trên địa phương.  

KHẢN 



- Đề xuất với Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho 

cán bô Trạm Y tế của địa phương xem xét các điều kiện thực hiện cách ly, chăm 

sóc, điều trị tại nhà cho người nhiễm Covid-19; thực hiện khám chữa bệnh lưu 

động cho nhân dân trên địa bàn.  

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ PCD Covid-19 huyện (để b/c);  

- Lãnh đạo huyện; 

- Như kính gửi; 

- CPVP+TH; 

- Lưu: VT; PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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