
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /UBND–VP Vĩnh Yên, ngày       tháng    năm 2020 
V/v tăng cường quyết liệt phòng và 

kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong 

cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt cho 

các đối tượng có nguy cơ cao 

 

  

Kính gửi:  

 - Trung tâm Y tế thành phố; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao thành phố; 

 - UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 6002/UBND-VX1 ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ 

sở khám, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao (có sao gửi kèm 

theo); UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, 

phường thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Y tế thành phố: 

Thực hiện nghiêm các nội dung nêu tại Mục 1 Công điện số 1212/CĐ-BYT 

của Bộ Y tế (có sao gửi kèm theo). 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao, UBND các xã, phường:  

- Tuyên truyền, khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người 

cao tuổi có các bệnh lý nền và các trường hợp có nguy cơ cao khác hạn chế tối 

đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác; khi có vấn đề về 

sức khỏe phải liên hệ ngay với y tế xã, phường, bác sỹ gia đình; trong trường 

hợp thật sự cần thiết, cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh; luôn sử 

dụng khẩu trang khi ra khỏi nhà và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn. 

- Thực hiện khai báo điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ trước hết ưu tiên kê 

khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, bệnh không lây 

nhiễm hoặc các bệnh lý khác. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Thành ủy, TT HĐND (b/c);  

- CT, Các PCT; 

- CPVP; 

- TT VHTT&TT (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

 

TL.  CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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