
 

 

 

UBND HUYỆN IA H’DRAI 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /CV-BCĐ Ia H’Drai, ngày       tháng 9 năm 2021 

Về việc hướng dẫn các biện 

pháp bảo đảm an toàn cho các 

lực lượng tham gia phòng 

chống dịch COVID-19 tại xã 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 4251/BYT-MT ngày 06/9/2021 của Ban chỉ đạo  

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn các biện pháp bảo 

đảm an toàn cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại cấp xã; 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu Trung tâm y tế huyện, 

Ủy ban nhân dân các xã nghiêm túc thực hiện những nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã: 

- Nghiên cứu hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho Tổ công 

tác cộng đồng phòng chống dịch (Tổ cộng đồng) và các lực lượng tham gia phòng, 

chống dịch COVID-19 tại cấp xã (có phụ lục hướng dẫn kèm theo). Tổ chức triển 

khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, 

chống dịch COVID-19 tại xã. 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách về y tế, lao động - xã hội cho 

Tổ cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại  xã. Đặc 

biệt cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ, phù hợp; cung cấp nước uống, 

thực phẩm đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Trung tâm Y tế huyện: Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 và tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 theo quy định tại Hướng dẫn này. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu Trung tâm Y tế 

huyện, Ủy ban nhân dân các xã nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các TV BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Phòng Lao động – TB&XH huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Tiến Dũng 
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