
         SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  
          Số:         /BV-TCHC               Hoài Nhơn, ngày  11  tháng  6  năm 2021 
Về việc không tụ tập đông người dịp 

Tết Đoan Ngọ và xem vòng chung kết 

giải bóng đá EURO 2021 để đảm bảo 

     phòng chống dịch COVID-19 

 
 

 

Kính gửi: Các khoa phòng trong Bệnh viện 
 

 
 

Tình hình dịch COVID-19 hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp trong 

cộng đồng, trong các khu cách ly và khu vực phòng tỏa tại nhiều tỉnh, thành 

trong cả nước. Vì vậy, nguy cơ rất cao dịch bệnh có thể xâm nhập vào tỉnh và 

lây lan nếu các cấp chính quyền và người dân không thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 

Thực hiện Công văn số 3400/UBND-VX ngày 11/6/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc không tụ tập đông người dịp Tết Đoan Ngọ và xem 

vòng chung kết giải bóng đá EURO 2021 để đảm bảo phòng chống dịch 

COVID-19;  

Ngày 14/6/2021 (tức ngày mồng 5 tháng 5 Âm lịch) là Tết Đoan Ngọ và 

trong thời gian tới sẽ diễn ra vòng chung kết giải bóng đá EURO 2021; dự báo 

người dân sẽ tập trung đông người xem bóng đá, tắm biển. Để đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn yêu cầu 

các khoa, phòng thực hiện một số nội dung sau: 

1. Quán triệt đến cán bộ viên chức, người lao động của khoa, phòng  

mình thực hiện nghiêm việc không tham gia tụ tập đông người, không tổ chức 

xem bóng đá đông người đối với các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam và 

các trận thi đấu khác; không tham gia tập trung đông người tắm biển. 

2. Đồng thời phổ biến đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện 

nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế tại các khoa, phòng để tránh nguy cơ bị lây 

nhiễm chéo COVID-19 có thể xảy ra.  

Yêu cầu các khoa, phòng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                           GIÁM ĐỐC 
- Như trên;      

- Lưu: VT .  

 
 

                 Trần Quốc Việt 
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