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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-YT 

V/v hướng dẫn, quản lý bảo vệ người 

thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19; 

tăng cường công tác điều trị, giảm ca 

chuyển nặng, ca tử vong do COVID-19 

Thạch An, ngày         tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Văn bản số 3703/UBND-VX ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn, quản lý bảo vệ người thuộc nhóm 

nguy cơ cao mắc COVID-19; tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, 

ca tử vong do COVID-19; 

Để chủ động quản lý, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, tăng cường điều 

trị, giảm ca chuyển nặng và tử vong do COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe, tính 

mạng của nhân dân, nhất là bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh 

cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, chuẩn bị đón Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Trung tâm Y tế 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn 

triển khai hướng dẫn thực hiện, quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc 

COVID-19 theo các nội dung hướng dẫn tại Công văn 10815/BYT-DP (chi tiết tại Phụ 

lục kèm theo). 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, khoa, phòng trực thuộc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt đối với người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-

19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 Tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ 

cao: Theo dõi sức khỏe, xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc COVID-19 theo 

đúng hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2. 

 2. UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ 

cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều 

trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ. 

Thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị theo tình trạng, mức độ 

bệnh, điều kiện chăm sóc, điều trị tại nhà; có sự hỗ trợ, giám sát khoa học, hợp lý, chặt 
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chẽ, hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

Tổ chức tiêm vét vắc xin, thành lập các tổ tiêm vắc xin đi từng ngõ, gõ từng nhà, 

rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 lưu 

động ngay tại nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được 

tiêm vắc xin đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định), đặc biệt là những người không di 

chuyển được, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong đối với nhóm nguy cơ cao trên địa bàn 

theo các hướng dẫn của ngành y tế. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tham mưu tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền về phòng, chống dịch 

COVID-19 cho nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 và người sống chung, người cùng 

gia đình biết cách tự theo dõi sức khoẻ; thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc 

biệt là đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế tụ tập và đến nơi 

tập trung đông người; thực hiện khai báo y tế. Thông tin đầy đủ về lợi ích của việc tiêm 

vắc xin phòng COVID-19. 

 Căn cứ ý kiến nêu trên, yêu cầu Trung tâm Y tế, các cơ quan đơn vị liên quan và 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

- TTCH phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

- Phòng Y tế; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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