
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:         /UBND-VP  

V/v đảm bảo công tác quản lý, 

 điều trị F0 ở một số cơ sở y tế tuyến xã 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Cao Lộc, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:   

-    Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Trước tình hình dịch COVID-19 trong những ngày gần đây tiếp tục diễn 

biến phức tạp, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều ca F0 ngoài cộng đồng và  

trong các khu cách ly. Huyện Cao Lộc đã thành lập các điểm tập trung tại một số 

cơ sở y tế tuyến xã để theo dõi, điều trị các ca bệnh F0. 

Để đảm bảo công tác quản lý và điều trị tốt các ca F0 tại các điểm tập trung  

ở cơ sở y tế trên địa bàn huyện theo quy định, UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y 

tế huyện, UBND các xã quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế huyện thực hiện hướng dẫn điều trị, kiểm tra bảng 

biển chỉ dẫn điều trị, bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế đầy đủ tại các điểm tập 

trung có F0 điều trị. Không để tình trạng lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế. 

2. Giao UBND các xã nơi có địa điểm sử dụng làm cơ sở điều trị ca bệnh F0 

chủ động phối hợp cùng Trung tâm y tế chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, chuẩn bị đủ các 

điều kiện thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho người điều trị. Đồng 

thời cử Công an, Dân quân, nhân viên y tế  để quản lý, theo dõi, điều trị các F0 tại 

cơ sở y tế xã, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.  

UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã thực hiện 

nghiêm túc nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (báo cáo); 

- BCĐ PC COVID-19 huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

   KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                   

 
                 Nguyễn Văn Thịnh 
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