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SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc 

người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng 

An Giang, ngày     tháng 10 năm 2021 

     Kính gửi: 

                                             - Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố; 

         - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

         

Thực hiện Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/09/2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại 

cộng đồng. Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện như sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố: 

- Chỉ đạo các UBND cấp xã có dịch COVID-19 triển khai Tổ chăm sóc 

người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng tại các khu vực có tổ chức tổ cách ly, 

chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà; 

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan huy động các nguồn lực tài chính và cơ 

chế sử dụng tài chính để hỗ trợ kinh phí cho các Tổ chăm sóc người nhiễm 

COVID-19 tại cộng đồng hoạt động. 

2. Trung tâm Y tế cấp huyện: 

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho nhân viên tham 

gia các Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng khi cần thiết; 

          - Hỗ trợ trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm, vật tư để Tổ chăm sóc người 

nhiễm COVID-19 tại cộng đồng triển khai các nhiệm vụ được giao. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế cấp xã, trạm y tế lưu động trên địa bàn: 

  + Trực tiếp quản lý, phân công, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Tổ chăm sóc 

người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ được giao; 
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  + Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Tổ chăm sóc 

người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; 

  + Phối hợp với Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo 

dõi sức khỏe, hỗ trợ điều trị cho các trường hợp F0 tại nhà; 

  + Phối hợp với Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng quản 

lý, theo dõi các trường hợp F0 tự cách ly tại nhà và hoàn thành cách ly tại nhà 

sau khi khỏi bệnh. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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Trần Quang Hiền 
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