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THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19  

 

 Căn cứ công văn số 2756/SLĐTBXH-VP, ngày 04 tháng 12 năm 2020 về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

 Nhằm phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội An Giang. 

Ban giám đốc Trung tâm đề nghị công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, 

NLĐ), đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm, người đến liên hệ công tác, 

mạnh thường quân và thân nhân của đối tượng thực hiện tốt các nội dung sau: 

 I. CC, VC, NLĐ và đối tượng tại Trung tâm. 

 1. CC, VC, NLĐ hạn chế đi đến các địa phương đang có ca mắc Covid-19 

tại cộng đồng khi không thật sự cần thiết; các trường hợp trở về từ TP. Hồ Chí 

Minh phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và báo với chính quyền địa phương.   

 2. Khai báo báo y tế đầy đủ theo quy định. 

 3. Đeo khẩu trang nơi công cộng, tiếp xúc với mạnh thường quân, tiếp xúc 

với phòng tách ly... 

 4. Thường xuyên rửa tay với dung dịch có cồn hoặc với xà phòng và nước 

sạch; rửa tay tại cổng bảo vệ trước khi vào Trung tâm làm việc; thường xuyên vệ 

sinh nơi ở và nơi làm việc. 

 5. Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác; không tụ tập đông 

người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở. 

 6. Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bằng cách ăn uống đủ chất và 

thường xuyên tập thể dục. Bộ phận phụ trách bếp ăn phối hợp với Phòng Y tế-

Chăm sóc sức khỏe, quan tâm thực đơn ăn uống hàng ngày để tăng cường sức đề 

kháng cho đối tượng. 

 7. Thường xuyên theo dõi sức khỏe, kịp thời báo với cơ sở y tế khi có dấu 

hiệu: ho, sốt, khó thở,…hoặc đã tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. 

Phòng Y tế-Chăm sóc sức khỏe theo dõi sức khỏe của đối tượng, kịp thời đề xuất 

hướng giải quyết khi có yêu cầu. 

       8. Đối tượng thang thang mới đưa vào Trung tâm phải tách ly, theo dõi sức khỏe 

14 ngày.  

          9. Đối tượng hạn chế ra bên ngoài, trường hợp cần thiết phải được sự đồng ý 

của  Ban giám đốc Trung tâm. 

 10. CC, VC, NLĐ không đăng tải, phát tán thông tin không đúng sự thật về 

dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang cho mọi người. 



 II. Người liên hệ công tác, Mạnh thường quân... 

 1. Cán bộ tại các huyện, thị, thành phố khi đưa đối tượng vào Trung tâm, người 

dân đến liên hệ công việc phải mang khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn 

trước khi vào Trung tâm. 

 2. Thân nhân của đối tượng: Hạn chế việc thăm nuôi, Trung tâm sẽ tiếp nhận 

đồ dùng sinh hoạt của đối tượng khi gia đình gửi, trường hợp đặc biệt phải được sự 

đồng ý của Ban giám đốc Trung tâm. 

3. Mạnh thường quân đến tặng quà, trao tặng cho Tổ tiếp nhận quà tài trợ; trường 

hợp đặc biệt khi trao tặng trực tiếp cho các đối tượng phải trang bị đầy đủ các thiết bị 

phòng ngừa dịch bệnh trước khi tiếp xúc với đối tượng như: Rửa tay, đeo khẩu trang, 

tránh đi đông người, không tiếp cận khu vực tách ly... 

4. Trong thời gian xây dựng tại Trung tâm, đề nghị Công ty Đặng Nguyễn hướng 

dẫn cho công nhân và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc phục vụ công trình 

xây dựng, khi vào Trung tâm phải thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19. 

 Để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đề nghị CC, VC, NLĐ; đối tượng đang được 

chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm; người đến liên hệ công tác, mạnh thường quân và 

thân nhân của đối tượng quan tâm thực hiện nghiêm nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn T Bảo Trân-PGĐ Sở;  

- P.BTXH, VP Sở LĐTBXH; 

- CC, VC, NLĐ Trung tâm; 

- Dán bảng thông báo; 

- Lưu: VT. 
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