
UBND TỈNH AN GIANG  

                SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:              /SYT-NVY 

V/v cử tình nguyện viên tham gia 

hỗ trợ điều trị F0 tại nhà 

 

      An Giang, ngày 07 tháng 10  năm 2021 

 

Kính gửi:  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19              

huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”;  

Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài 

liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà;  

Thực hiện Thông báo số 346/TB-VPUBND ngày 23/8/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại 

buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

Châu Thành, huyện An Phú và thành phố Long Xuyên;  

Thực hiện Kế hoạch số 3161/KH-SYT ngày 03/10/2021 của Sở Y tế về 

cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu chứng trong phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Nhằm giảm tải hệ thống giường bệnh, nhân lực y tế, nhân lực các tổ 

chuyên môn, an ninh trật tự, phục vụ hậu cần,… tại các Cơ sở điều trị COVID-

19 trong tỉnh, để tập trung nguồn nhân lực y tế chăm sóc cho những ca bệnh F0 

có triệu chứng tại các tầng điều trị khác trong tỉnh. 

Giảm chi phí điều trị và quản lý tại các cơ sở điều trị, tập trung nguồn lực 

điều trị người mắc bệnh COVID-19 ở mức độ nhẹ, trung bình và nặng có hiệu quả, 

đồng thời vẫn đảm bảo được mục tiêu điều trị thành công khi mắc COVID-19.  

Sở Y tế có ý kiến đề nghị Ban Chỉ đạo các địa phương với các nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Rà soát chọn cá nhân tình nguyện tham gia hướng dẫn, chăm sóc 

người nhiễm COVID-19 (F0) không triệu chứng điều trị tại nhà với số lượng 

mỗi địa phương như sau: 

- Mỗi địa phương chọn 86 người/địa phương. Riêng huyện Phú Tân, huyện 

An Phú và TX. Tân Châu chọn thêm các chức sắc Tôn giáo với số lượng từng địa 

phương: 

+ Huyện Phú Tân: 20 người; 

+ Huyện An Phú: 15 người; 

+ TX Tân Châu: 15 người. 
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2. Nhiệm vụ của các tình nguyện viên: Tham gia công tác hậu cần (nấu 

ăn,…); hướng dẫn người đang điều trị và cách tự theo dõi sức khỏe, chăm sóc 

bản thân và cung cấp thuốc điều trị, cung cấp oxy cho bệnh nhân F0 đang cách 

ly điều trị tại nhà. 

3. Các tình nguyện viên sẽ được tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ lúc 

8h sáng ngày 08/10/2021(thứ sáu).  

Địa điểm tiêm ngừa: Bệnh viện Sản nhi An Giang. 

Các đơn vị lập danh sách cán bộ tham gia đăng ký gửi về Sở Y tế trong 

ngày 07/10/2021 theo địa chỉ: thhanh02@angiang.gov.vn. Điện thoại: 0919 272 

830 (CN Hạnh – Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Trân trọng kính chào./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ-SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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