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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 21 /TTCTXH-PHC

Cần Thơ, ngày 03 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Tăng cƣờng công tác phòng, chố ng dich
̣
bê ̣nh viê ̣m đƣờng hô hấp cấp do chủng mới
của virút Corona gây ra

Kính gửi: Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm.
Thƣ̣c hiê ̣n Công văn số 296/VPUB-KGVX ngày 29 tháng 01 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tăng cƣờng c ông tác phòng , chố ng
dịch bệnh việm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra;
Thƣ̣c hiê ̣n Công văn số 219/SLĐTBXH-VP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của
Sở Lao đô ̣ng – Thƣơng binh và Xã hô ̣i thành phố Cầ n Thơ về viê ̣c thƣ̣c h iê ̣n Công
điê ̣n số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Lao động
– Thƣơng binh và Xã hô ̣i;
Để chủ đô ̣ng ƣ́ng phó, triể n khai thƣ̣c hiê ̣n ngay viê ̣c phòng, chố ng dich
̣ bê ̣nh
viêm đƣờng hô hấ p cấ p do chủng mới của vi rút Corona gây ra , Trung tâm Công
tác xã hội thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm ) triể n khai thƣ̣c hiê ̣n ngay
nhƣ̃ng nô ̣i dung sau đây:
1. Phòng Hành chính chủ động phối hợp với phòng Y tế đặt mua các loại
nƣớc rƣ̉a tay, khẩ u trang y tế , nƣớc lau sàn nhà phục vụ công tác phòng chống dịch
bê ̣nh.
- Giám sát , phân công Bô ̣ phâ ̣n Tiế p nhâ ̣n tích cực chủ động sắp xếp các
đoàn khách đế n thăm và tă ̣ng quà cho Trung tâm , hạn chế đến mức tối đa khách đi
thăm trẻ theo tƣ̀ng khu vƣ̣c , đă ̣c biê ̣t là nhóm trẻ sơ sinh.
- Dƣ̀ng tổ chƣ́c các hoạt động có tập trung đông ngƣời tại Trung tâm
buổ i sinh hoa ̣t ngoa ̣i khóa của các trẻ trong thời gian còn dich
̣ bê ̣nh.

, các

2. Phòng Tƣ vấn tiế p tu ̣c nắ m bắ t thông tin , phố i hơ ̣p chă ̣t chẽ với cơ quan y
tế điạ phƣơng trong công tác tuyên truyề n , giáo dục, bảo vệ và nâng cao ý thức sức
khỏe của toàn thể công chức , viên chƣ́c , ngƣời lao đô ̣ng và trẻ đang đƣơ ̣c nuôi
dƣỡng ta ̣i Trung tâm.
3. Phòng Y tế tăng cƣờng phân công viên chƣ́c thƣ̣c hiê ̣n công tác hƣớng dẫn
liên quan đế n viê ̣c phòng , chố ng dich
̣ bê ̣nh nhƣ : cách nhận biết các triệu chứng
nhiễm Corona, cách giảm nguy cơ nhiễm vi rút Corona cho Bộ phâ ̣n nuôi trẻ , Bộ

phâ ̣n dinh dƣỡng – cấ p dƣỡng , các trẻ nhóm thiếu nhi đang đƣợc nuôi dƣỡng tại
Trung tâm.
- Thƣ̣c hiê ̣n công tác vê ̣ sinh môi trƣờng làm viê ̣c
, tạo không gian thông
thoáng, khƣ̉ trùng các vâ ̣t du ̣ng , thiế t bi ̣máy mó c chăm sóc cho đố i tƣơ ̣ng hàng
ngày.
4. Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm theo dõi , nắ m tiǹ h hiǹ h và báo cáo
kịp thời những trƣờng hợp bất thƣờng (nế u có) về Ban giám đố c Trung tâm.
Đề nghi ̣các phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- BGĐ TT;
- Các phòng chuyên môn TT;
- Lƣu VT.(NNĐ) 09b
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