ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1001 /UBND-VP7

Nam Định, ngày 27 tháng 12 năm 2021

V/v quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm
nguy cơ cao mắc COVID-19

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy;
- Đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công điện số 1815/CĐ-TTg ngày 26/12/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID19; tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND
các huyện, thành phố chỉ đạo và tổ chức:
- Thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao (người có bệnh nền, người
trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, kể cả người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vắc xin phòng
COVID-19) trên địa bàn, tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những
người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều trị, hiện
trạng sức khỏe.
- Tổ chức tiêm vắc xin theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số
281/TB-UBND ngày 22/12/2021 và Văn bản số 995/UBND-VP7 ngày
24/12/2021. Thành lập các tổ tiêm vắc xin đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng
người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 lưu
động ngay tại nhà, đảm bảo không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không
được tiêm vắc xin đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định).
2. Sở Y tế:
- Đảm bảo phân bổ kịp thời, đầy đủ vắc xin cho các địa phương.
- Hướng dẫn việc cách ly, tổ chức chăm sóc, theo dõi sức khỏe, xử lý và
điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ cao theo đúng hướng dẫn
của Bộ Y tế.
3. Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố có phương án
đảm bảo nguồn cung cấp ô xy y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID19 cho các bệnh viện, cơ sở y tế và các cơ sở thu dung, điều trị các bệnh nhân
COVID-19 thể nhẹ.
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Yêu cầu các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các huyện, thành
phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên BCĐ tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TT VPUBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP7.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Chu Thị Hồng Loan

