
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY   Bình Định, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v tăng cường phòng chống dịch 

COVID-19 đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh đang diễn biến hết sức 

phức tạp, từ ngày 28/6/2021 đến nay đã ghi nhận 118 ca bệnh COVID-19 trên 

địa bàn 07 huyện, thị xã, thành phố. Nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lây 

nhiễm chéo tại nơi làm việc, nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh từ môi trường bên 

ngoài vào các đơn vị, nhất là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế đề nghị 

các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tất cả cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động sau giờ làm việc chỉ nghỉ ngơi, làm việc tại nhà, hạn chế tiếp xúc 

với những người xung quanh, đặc biệt là không tụ tập bạn bè hoặc người thân 

(không ở cùng gia đình) để sinh hoạt, ăn uống; không đến những nơi đông người 

khi không cần thiết. 

2. Tuân thủ việc thực hiện biện pháp 5K và các quy định về phòng chống 

dịch tại đơn vị. 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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