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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy
trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnhCOVID-19 huyện
tại buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện về công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
Sáng ngày 06/02/2022, tại phòng họp số 3, Văn phòng HĐND&UBND
huyện, đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện đã chủ trì buổi
họp với Trung tâm Y tế huyện để nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19, công tác điều trị F0 và một số nội dung có liên quan đến
phòng, chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Tham dự có đồng chí Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chỉ huy
trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo
Văn phòng HĐND&UBND, lãnh đạo Trung tâm Y tế và đại diện cán bộ, y, bác
sĩ Trung tâm Y tế huyện.
Sau khi nghe TTYT báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19,
nhất là phương án điều trị F0, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 sau
Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; ý kiến thảo luận, kiến nghị đề xuất của
các thành viên dự họp. Đồng chí Nguyễn Văn Lượm kết luận một số nội dung
như sau:
1. Ghi nhận, biểu dương Ngành Y tế huyện và các lực lượng tuyến đầu
chống dịch cấp huyện, xã đã trách nhiệm, nhanh chóng, kịp thời tổ chức lực
lượng xét nghiệm, cách ly điều trị F0, truy vết F1, kịp thời khống chế dịch bệnh
lây lan diện rộng trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.
Thống nhất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong
đợt cao điểm chống dịch vừa qua (tổ chức trao thưởng tại buổi gặp mặt cán bộ,
công chức đầu Xuân 2022 vào sáng ngày 08/02/2022). Giao Văn phòng
HĐND&UBND huyện phối hợp Phòng Nội vụ huyện, TTYT, các đơn vị liên
quan và UBND các xã xem xét, lập danh sách đề nghị UBND huyện quyết định
khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng.
2. Định hướng về Phương án điều trị F0
- Đối với trường hợp thể nhẹ, không triệu chứng: ngành Y tế chuẩn bị
đảm bảo nước muối cho bệnh nhân súc miệng ít nhất 3 lần/ngày, đồng thời hỗ
trợ Vitamin C, các loại thuốc bổ…để tăng cường sức đề kháng.
- Đối với bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, người già, trẻ em, người có
bệnh nền, người chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều: phải theo dõi chặt
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chẽ, phân loại tình trạng bệnh để có phương án chữa trị hợp lý, kịp thời, đảm
bảo theo quy định. Chú ý tăng cường các loại thuốc hạ sốt, giảm ho, thuốc bổ,
nước muối súc miệng hằng ngày cho bệnh nhân; bố trí phòng ở hợp lý, không bố
trí bệnh nhân không triệu chứng ở chung với bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho…
- Định hướng cho phép điều trị F0 tại nhà đối với trường hợp cả gia đình
bị dương tính hoặc cha mẹ bị dương tính nhưng có con nhỏ (lưu ý không áp
dụng với các trường hợp thể nặng, bệnh nền hoặc chưa tiêm vắc xin); các trường
hợp thể nhẹ, không triệu chứng hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19,
có thể trạng khỏe mạnh. Các trường hợp điều trị F0 tại nhà phải có cam kết về
phòng chống dịch; Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng phải theo dõi, giám sát
chặt chẽ; ngành Y tế cử cán bộ theo dõi chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông
tin tình hình điều trị tại nhà (nắm số điện thoại bệnh nhân và cung cấp số điện
thoại để bệnh nhân liên hệ). TTCH phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp xã
chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo, theo dõi, quản lý các trường hợp này.
3. Trung tâm Y tế huyện:
- Ưu tiên nguồn lực đảm bảo phục vụ tốt công tác theo dõi sức khỏe, điều
trị F0 tại 02 cơ sở điều trị F0 của huyện, nhất là cơ sở điều trị tại xã Gari.
- Xây dựng phác đồ điều trị F0 tại cơ sở cách ly tập trung (có triệu chứng,
không có triệu chứng) và điều trị F0 tại nhà. Đồng thời hướng dẫn cán bộ y tế,
bệnh nhân triển khai đầy đủ, đảm bảo phát huy hiệu quả tốt nhất trong điều trị.
- Đối với lực lượng tham gia tổ tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn phòng,
chống dịch tại chốt C’toonh, xã Avương: do có liên quan đến ca F0 tại chốt nên
để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, đề nghị TTYT huyện thay đổi
thành viên khác ngay từ chiều ngày 06.02.2022.
- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã triển khai test cộng đồng sàng lọc tại các thôn
có ca dương tính vừa qua. Đồng thời tổ chức test COVID-19 miễn phí cho học
sinh, giáo viên theo đề nghị của ngành giáo dục huyện, đảm bảo điều kiện tổ
chức dạy và học lại sau Tết.
- Lập dự trù kinh phí mua thuốc bổ sung (ngoài danh mục do BHYT chi
trả) để hỗ trợ tăng cường cho bệnh nhân F0 đang điều trị, báo cáo UBND huyện
hỗ trợ thực hiện.
4. Đối với Cơ sở điều trị F0 tạm thời tại Trường tiểu học Gari: trong thời
gian chờ quyết định thành lập của UBND tỉnh, giao Trung tâm chỉ huy phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 xã Gari trực tiếp chỉ huy, điều hành; TTCH huyện
cử lực lượng tăng cường hỗ trợ, TTYT huyện chịu trách nhiệm theo dõi, hướng
dẫn công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.
5. Về Phương án cho giáo viên, học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết
Nguyên đán:
- Giao đồng chí Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo
Phòng Giáo dục huyện, Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm sàng lọc, lập
danh sách, thông báo cho giáo viên, học sinh tại các thôn có ca dương tính cộng
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đồng đến Trạm Y tế xã để thực hiện test COVID-19, trường hợp âm tính thì trở
lại trường học bình thường; đối với trường hợp F1 phải hết thời gian cách ly tại
nhà, xét nghiệm có kết quả âm tính mới trở lại trường học.
- Riêng Trường Tiểu học Gari và điểm trường MN, TH Aréc, xã Avương:
tạm thời chưa triển khai dạy học đến khi có thông báo mới. Ngành giáo dục có
phương án dạy bù, dạy phụ đạo các trường hợp chưa đến trường theo quy định,
đảm bảo việc học cho học sinh.
Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND
huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19
huyện Tây Giang tại buổi họp với Trung tâm Y tế về công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 sáng ngày 06/02/2022. Yêu cầu các đơn vị, địa
phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND/BCĐ tỉnh Quảng Nam;
- Sở Y tế tỉnh Quảng Nam;
- Thường trực Huyện ủy;
- BCĐ cấp huyện phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban thường trực UBMTTQ huyện;
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã;
- C, PCVP;
- Lưu: VT, VX.
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