SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÃ HỘI THỪA THIÊN HUẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI
VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM
Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2021
Số: 385/CTXHQBTTE
V/v Áp dụng các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch Covid - 19

Kính gửi:
- Các đồng chí trong Ban giám đốc Trung tâm;
- Các Phòng chuyên môn thuộc Trung tâm.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID19 tỉnh Thừa Thiên Huế; căn cứ tính phức tạp về mức độ lây nhiễm bệnh trên địa bàn
tỉnh và nguy cơ lây nhiễm cho cán bộ, đối tượng đang nuôi dưỡng tại đơn vị, Lãnh đạo
Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em đề nghị các Phòng chuyên môn tiếp
tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 đã chỉ đạo tại các
văn bản đã ban hành trước đây, đồng thời áp dụng các biện pháp cấp bách sau:
1. Quán triệt, đề nghị viên chức, người lao động trong Cơ sở, Phòng thực hiện:
- 100% cán bộ khi đến làm việc phải đeo khẩu trang thường xuyên.
- Cán bộ các bộ phận không làm việc trực tiếp với các đối tượng thì không tiếp
xúc với các đối tượng (nếu bắt buột phải tiếp xúc thì cán bộ và đối tượng đều phải
đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch).
- Cán bộ nào có tiếp xúc với các trường hợp lây nhiễm F0, F1, F2 thì khẩn
trương báo cấp trên để có giải pháp xử lý, trước mắt không đến nơi làm việc và chỉ
đến khi có ý kiến đồng ý của lãnh đạo Trung tâm.
- Tham gia xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2, tổ chức vào sáng thứ Hai
(ngày 15/11/2021), với thời gian, địa điểm tổ chức test như sau:
a) Cơ sở 1: Địa điểm: Phòng Tiếp khách
Lịch cụ thể của các phòng:
STT
THỜI GIAN
TÊN PHÒNG
NGƯỜI LẤY MẪU
1
6h45p - 7h15p Phòng TNQLCS
2
7h15p - 7h45p Phòng YTPHCNDN
Đặng Thị Anh Đào
3
7h45p - 8h15p Phòng hành chính
Hà Thị Diễm Xuân
Võ Thị Thảnh
4
8h15p - 9h00p Phòng công tác xã hội
5
9h00 - 9h15p
Ban giám đốc
b) Cơ sở 2: Địa điểm: Phòng học cơ sở 2
Lịch cụ thể của các cháu và cán bộ
STT
THỜI GIAN
TÊN PHÒNG
NƯỜI LẤY MẪU
1
6h15p - 7h00p Toàn thể các cháu
Nguyễn Thị Minh Huế
2
7h00p – 7h30p Toàn thể cán bộ
Lưu ý: Các cán bộ nghỉ phép hoặc nghỉ bù liên hệ với nhân viên Y tế của đơn vị
tiến hành test nhanh vào ngày đi làm lại.

2

2. Phòng Tiếp nhận, quản lý và chăm sóc
- Tăng cường công tác quản lý người ra vào, không để người lạ vào đơn vị,
trường hợp đặc biệt phải báo cáo, xin ý kiến đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Trung
tâm trước khi cho vào.
- Tổ chức việc nấu ăn, cấp phát thức ăn sao cho hợp lý, hạn chế tối đa việc đối
tượng tiếp xúc với cán bộ.
3. Phòng Y tế - Phục hồi chức năng, dạy nghề
- Thường xuyên nhắc nhở các đối tượng đeo khẩu trang khi ra khỏi phòng, hạn
chế tối đa việc tiếp xúc với cán bộ.
- Rà soát các trang thiết bị vật tư y tế và thuốc men để đề xuất Lãnh đạo Trung tâm
mua, phục vụ công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh cho các đối tượng.
4. Phòng Hành chính – Tổng hợp
- Thông báo với các đơn vị thi công, sữa chữa các công trình, lắp đặt các trang
thiết bị biết chủ trương không cho người ngoài vào Trung tâm để không cử người
đến thi công, lắp đặt.
- Tham mưu việc mua các đồ dùng, vật dụng, thuốc men, bộ test phục vụ tốt
công tác phòng chống dịch Covid – 19.
- Giúp lãnh đạo Trung tâm theo dõi, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid –
19 của các Phòng, cá nhân.
5. Đối với cơ sở quản lý các trẻ em (cơ sở 2)
Đề nghị đồng chí Phó Giám đốc quản lý cơ sở 2 chỉ đạo:
- Cán bộ thực hiện nghiêm các biện pháp, nhiệm vụ được đề ra tại các mục 1
và các nội dung có liên quan đề ra ở trên.
- Tạm dừng việc cho các trẻ em ra khỏi Trung tâm để đi học thêm; thông báo
với tổ chức Huehelp chủ trương không cho người ngoài vào Trung tâm để không cử
người đến dạy thêm, đề xuất Tổ chức Huehelp phương án dạy thêm trực tuyến.
Nhận được văn bản này đề nghị các Phòng, Cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nếu tập thể, cá nhân nào để xảy ra lây nhiễm dịch Covid – 19 tại Trung tâm thì phải chịu
trách nhiệm trước người đứng đầu Trung tâm, Giám đốc Sở và trước pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH (để B/c);
- Lưu: VT, HCTHK.
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