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V/v tự tổ chức thực hiện xét
nghiệm test nhanh kháng nguyên
SARS-CoV-2, khử trùng phòng
chống dịch COVID-19 tại cơ
quan, tổ chức, đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạch An, ngày 10 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nói
chung và huyện Thạch An nói riêng2, đang diễn biến phức tạp, số ca mắc
COVID-19 ngày một tăng, trong đó có nhiều nhân viên y tế cũng đã mắc
COVID-19, dẫn đến thiếu nhân lực y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch
COVID-19.
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Thực hiện Công văn số 1170 /SYT-NV ngày 07/3/2022 của Sở Y tế tỉnh
Cao Bằng về việc tự tổ chức thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARSCoV-2, khử trùng phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”,
huy động toàn xã hội trong công tác phòng, chống dịch, quyết tâm khống chế
dịch COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ”. Ngày 19/01/2022 UBND huyện
đã ban hành Văn bản số 84/UBND-YT về việc khuyến khích người dân, cơ
quan, tổ chức, đơn vị tự thực hiện test nhanh kháng nguyên để phát hiện vi rút
SARS-CoV-2. Nay Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, Ban ngành,
đoàn thể, UBND các xã thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
1. Các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể
Chủ động mua sắm vật tư, hóa chất, test nhanh kháng nguyên SARSCoV-2, cử cán bộ tập huấn lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARSCoV-2 để tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, viên chức, người lao
động khi cần thiết.
Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các thành viên tham dự các
cuộc họp, hội nghị tập trung đông người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể.
Thành lập các tổ thực hiện công tác khử trùng tại cơ quan, tổ chức, đơn
vị, đoàn thể. Cử cán bộ tham dự tập huấn về công tác khử trùng, xử lý rác thải,...
trong trường hợp ghi nhận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ
quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể mắc COVID-19.
Tính từ ngày 07/3/2022 đến hết ngày 09/3/2022 toàn tỉnh có 6.887 ca mắc mới, cụ thể: ngày 07/3/2022 có
2.225 ca mắc mới; ngày 08/3/2022 có 2.364 ca mắc mới; ngày 09/3/2022 có 2.298 ca mắc mới.
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Tính từ ngày 07/3/2022 đến hết ngày 09/3/2022 trên địa bàn huyện có 271 ca mắc, cụ thể: ngày 07/3/2022 có
74 ca mắc mới; ngày 08/3/2022 có 93 ca mắc mới; ngày 09/3/2022 có 104 ca mắc mới.
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(Các nội dung nêu trên thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của cơ
quan y tế)
2. Trung tâm Y tế
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên
môn về lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, khử trùng
phòng, chống dịch cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi có yêu cầu.
Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn hướng dẫn chuyên môn về lấy mẫu xét
nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, khử trùng phòng, chống dịch
cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại địa bàn quản lý khi có yêu cầu.
Căn cứ ý kiến trên các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các
xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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