
Các đơn vị được kiểm tra, giám sát công tác 
phòng chống dịch Covid-19 đợt này là công ty 
Thiên An Phú, công ty cổ phần PPJ và công ty 
MTV Sơn Hà. Các công ty trên hiện có trụ sở tại 
khu công nghiệp Phú Đa, thị trấn Phú Đa, Huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, chuyên may 
trang phục, hàng may sẵn, sản xuất sợi, dệt may.

Tại các công ty, đoàn công tác đã kiểm tra thực 
địa, đánh giá công tác tổ chức điều hành, giám 

(Xem tiếp trang 3)

BỘ Y TẾ KHUYẾN CÁO 10 BIỆN PHÁP       
ĐƠN GIẢN PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19
1. Không đi ra ngoài khi không thật sự cần 

thiết. Không tập trung quá 2 người tại nơi 
công cộng.

2. Luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài kể 
cả khi làm việc; luôn đứng cách xa người 
khác 2 m.

3. Luôn rửa tay bằng xà phòng dưới vòi 
nước chảy hoặc bằng dung dịch sát khuẩn, 
nhất là sau khi sờ tay vào bất cứ vật dụng nào 
và sau khi gặp, nói chuyện với người khác và 
khi về nhà.

4. Không bắt tay khi gặp người khác, không 
đưa tay lên mắt, mũi miệng.

5. Thường xuyên súc miệng bằng nước 
muối hoặc nước súc miệng; giữ ấm vùng ngực 
cổ, uống nước ấm. Thay quần áo khi về nhà và 
quần áo thay ra cần được ngâm với xà phòng.

6. Ăn uống đủ chất, ăn chín, uống chín, tập 
luyện thể thao phù hợp, sinh hoạt lành mạnh. 
Thường xuyên vệ sinh, giữ thông thoáng nhà 
cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.

7. Nếu phải cách ly thì phải ở nhà, hạn 
chế gặp người trong nhà, thực hiện theo các 
hướng dẫn cách ly của cơ quan y tế.

8. Không nên đến cơ sở y tế nếu không 
phải cấp cứu. Hãy hỏi cán bộ y tế bằng điện 
thoại hoặc qua mạng trước khi muốn đi 
khám bệnh.

9. Khai báo y tế qua ứng dụng (https://nco-
vi.vn) cho mình và cho người thân trong nhà; 
theo dõi sức khỏe hàng ngày và báo ngay cho 
cơ quan y tế hoặc trên ứng dụng NCOVI.

10. Không mời khách đến nhà và cũng 
không nên đến nhà người khác. Cuộc sống sẽ 
còn nhiều dịp để gặp nhau./.

(Nguồn: Bộ Y tế)  BBT

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG 
DỊCH COVID-19 TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Ngày 17/4/2020, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên 
Huế và Sở Y tế, Trung tâm KSBT tỉnh phối hợp với 
Ban quản lý khu Kinh tế - Công nghiệp tiến hành 
kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch 
Covid-19 của các đơn vị đóng ở Khu công nghiệp 
Phú Đa, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang. Thành 
phần đoàn giám sát có ông Nguyễn Lê Tâm - Phó 
giám đốc Trung tâm KSBT tỉnh, ông Nguyễn Văn 
Sơn - Phó giám đốc Ban quản lý khu Kinh tế - 
Công nghiệp tỉnh, Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế và 
lãnh đạo địa phương.  

Đoàn kiểm tra làm việc với các công ty tại 
khu công nghiệp Phú Đa 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tháng 4-2020



HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁCH LY Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM,
CHỮA BỆNH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

2 GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Quyết định 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 
của Bộ Y tế về Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế 
tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống 
dịch COVID-19. Một số nội dung cần lưu ý: 

 1. PHÂN LUỒNG CÁCH LY
Khi phát hiện có ca bệnh tại cơ sở khám, chữa 

bệnh thì thực hiện phân luồng cách ly như sau:
1.1. Ca bệnh: Lập tức chuyển ca bệnh về khu 

cách ly hoặc buồng cách ly đã được thiết lập theo 
hướng dẫn tại Quyết định số 468/QĐ-BYT hoặc 
chuyển ca bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh khác 
được phép thu dung, điều trị theo chỉ định của 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc 
gia hoặc cấp tỉnh.

1.2. Bệnh nhân nội trú và người chăm 
sóc bệnh nhân nặng không có nguy cơ mắc 
COVID-19: Chuyển sang các khoa, phòng khác 
không có nguy cơ nhiễm bệnh để tiếp tục điều trị 
hoặc chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh khác.

1.3. Bệnh nhân nội trú và những người 
chăm sóc bệnh nhân nặng có nguy cơ mắc 
COVID-19: Thực hiện cách ly tại chỗ (khoa, 
phòng đang điều trị, phục hồi chức năng hoặc đơn 
vị khác trong cơ sở khám, chữa bệnh).

1.4. Người quản lý, chuyên gia, nhân viên y 
tế (sau đây gọi chung là cán bộ y tế) có nguy 
cơ mắc COVID-19:

- Thực hiện cách ly ngay tại đơn vị để đảm 
bảo duy trì hoạt động khám, chữa bệnh. Trường 
hợp cơ sở khám, chữa bệnh bố trí được khách 
sạn lưu trú ngoài thời gian làm việc cho cán bộ 
y tế thì thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 
1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế về việc 
ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách 
sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch 
COVID-19” (sau đây gọi là Quyết định số 1462/
QĐ-BYT).

- Đối với các trường hợp không có mặt tại cơ 
sở khám, chữa bệnh khi thiết lập vùng cách ly thì 
thông báo cho cá nhân đó để tư vấn theo dõi sức 
khỏe, xét nghiệm, điều trị và cách ly theo quy định.

1.5. Người chăm sóc bệnh nhân (trừ trường 
hợp chăm sóc bệnh nhân nặng), người cung 
cấp dịch vụ, người thăm bệnh nhân và các 
trường hợp khác:

- Nếu tiếp xúc gần với ca bệnh: Thực hiện cách 
ly y tế tập trung tại cơ sở y tế do Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch COVID-19 quốc gia hoặc cấp 
tỉnh quyết định

 - Nếu tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca 

bệnh: Tự theo dõi sức khỏe và cách ly y tế tại nhà, 
nơi lưu trú.

- Các trường hợp khác: Tự theo dõi sức khỏe 
tại nhà, nơi lưu trú và hạn chế đến nơi công cộng.

2. QUY MÔ KHOANH VÙNG CÁCH LY
Căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ để quyết 

định quy mô cụ thể như sau:
2.1. Quy mô khoa, phòng: Tại khoa, phòng 

phát hiện có từ một ca bệnh.
2.2. Quy mô liên khoa, phòng: Khi ca bệnh 

có tiếp xúc với người ở khoa, phòng khác liền kề 
hoặc trong cùng một khu vực.

2.3. Quy mô toàn bộ cơ sở khám, chữa 
bệnh: Khi ca bệnh có tiếp xúc với nhiều người 
thuộc nhiều khoa, phòng trong cơ sở khám, chữa 
bệnh hoặc khi không xác định được phạm vi và 
nguồn lây nhiễm.

2.4. Lưu ý: Đối với ca bệnh có liên quan đến 
hoạt động cung cấp dịch vụ của cơ sở khám, 
chữa bệnh:

- Nếu liên quan đến một khoa, phòng thì áp 
dụng quy mô khoa, phòng;

- Nếu liên quan đến nhiều hơn một khoa, phòng 
khác liền kề thì áp dụng quy mô liên khoa, phòng;

- Nếu liên quan đến nhiều khoa, phòng thì áp 
dụng quy mô toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh.

3. QUYẾT ĐỊNH THIẾT LẬP VÙNG CÁCH LY
3.1. Thủ trưởng cơ sở khám, chữa bệnh quyết 

định thiết lập cách ly đối với quy mô khoa, phòng 
và quy mô liên khoa, phòng.

3.2. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 
của Bộ, ngành quyết định thiết lập cách ly đối với 
quy mô toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh trên cơ 
sở đề nghị của Thủ trưởng cơ sở khám, chữa 
bệnh trực thuộc Bộ, ngành.

3.3. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 
cấp tỉnh quyết định thiết lập cách ly đối với quy 
mô toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh trên cơ sở đề 
nghị của Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng cơ sở 
khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

4. THỜI GIAN CÁCH LY
Cách ly tối thiểu 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc 

với ca bệnh cuối cùng tại khu vực cách ly và có 
hai lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

(Nội dung chi tiết xem trong Hướng dẫn tổ 
chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong 
phòng, chống dịch COVID-19 được ban hành kèm 
Quyết định số: 1551/QĐ-BYT).

BSCKII Phan Đăng Tâm (Nguồn Bộ Y tế)



3LƯỚT NET Y KHOA

NHIỀU TRẺ NHIỄM COVID-19 
KHÔNG CÓ BIỂU HIỆN HO HOẶC SỐT

Các triệu chứng nhiễm COVID-19 đặc trưng là 
ho, sốt và khó thở ít gặp ở trẻ em hơn người lớn, 
theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch 
bệnh Mỹ (CDC).

Trong số các bệnh nhân nhi dưới 18 tuổi ở Mỹ, 
73% có ít nhất một trong ba triệu chứng trên, so 
với 93% người trưởng thành trong độ tuổi 18-64, 
Tiến sĩ Lucy A. McNamara, Trung tâm phản ứng 
COVID-19 của CDC, cho biết.

Dựa trên phân tích sơ bộ của 149.082 trường 
hợp được báo cáo vào ngày 2 tháng 4, theo một 
biên độ nhỏ, sốt - xuất hiện ở 58% bệnh nhân nhi 
- là dấu hiệu hoặc triệu chứng phổ biến nhất của 
COVID-19, so với ho ở mức 54% và khó thở là 
13%. Trong khi đó, ở người lớn, ho là 81% và là 
triệu chứng phổ biến nhất, sau đó là sốt là 71% 
và khó thở 43%. Ở cả trẻ em và người lớn, đau 
đầu và đau cơ phổ biến hơn là khó thở, cũng 
như đau họng ở trẻ em, nhóm nghiên cứu cho 
biết thêm.

Những phát hiện này phần lớn phù hợp với 
các báo cáo trước đây về bệnh nhân COVID-19 
là trẻ em dưới 16 tuổi ở Trung Quốc, cũng cho 
thấy chỉ có 41,5% bệnh nhân nhi bị sốt và 48,5% 
bị ho.

Phân tích của CDC về bệnh nhân nhi bị giới 
hạn bởi kích thước mẫu nhỏ, với dữ liệu về các 
dấu hiệu và triệu chứng chỉ có 11% (291) trong số 
2.572 trẻ em được xác định nhiễm COVID-19 kể 
từ ngày 2 tháng 4 năm 2020.

(Theo Mdedge)

MÁY THỞ ÁP LỰC ÂM HỖ TRỢ  
BỆNH NHÂN MẮC COVID-19

Các kỹ sư ở Tập đoàn Hàng không vũ trụ & 
Quốc phòng Marshall, Anh (MADG) vừa nghiên 
cứu phát triển thành công máy thở áp lực âm 
Exovent để hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19. 
Máy thở áp lực âm hay còn được gọi là phổi sắt 
được ra đời lần đầu thập kỷ 20 thế kỷ trước và trở 
thành một trong những thiết bị thông khí hiệu quả 
được dùng rộng rãi. Nguyên lý máy NPV (Nega-
tive Pressure Ventilator) thở áp hoạt động bằng 
cách thay đổi áp suất bên trong một thùng kín 
chứa khí, mở rộng, co bóp ngực và đẩy không 
khí lưu thông trong phổi, trở thành một phương 
pháp điều trị hồi sức tích cực đối với trẻ em mắc 
bệnh bại liệt.

Để phù hợp với tình hình mới, Exovent đã 
được MADG cải tiến thành máy thở không xâm 
lấn, giúp bệnh nhân không phải đặt nội khí quản. 
Người bệnh vẫn tỉnh táo, ăn uống, dùng thuốc và 
nói chuyện điện thoại. Exovent có thiết kế gọn nhẹ 
so với mẫu nguyên thủy cách đây tròn 100 năm, 
vừa vặn với thân hình bệnh nhân, thở bằng áp lực 
nhẹ nhàng theo kiểu lặp đi lặp lại, hiệu quả của 
tim lên tới 25% so với các máy thở thông thường 
ép ngực. Ngoài ra, Exovent ít có khả năng gây 
tràn khí màng phổi (vỡ phổi) do thông khí áp lực 
âm tạo ra ít chấn thương vi mô cho phổi và không 
cần tới khí nén cấp y học mà các cơ sở y tế đang 
thiếu trầm trọng.

 Hai đơn vị chăm sóc đặc biệt là Quỹ Imperial NHS 
Trust và Bệnh viện Tai mũi họng Quốc gia Hoàng gia 
Anh hiện đang đưa vào thử nghiệm nguyên mẫu 
Exovent và sau đó sẽ cung cấp cho Dịch vụ Y tế 
Quốc gia (NHS) để đưa vào điều trị, khắc phục tình 
trạng thiếu máy thở trầm trọng như hiện nay.

 (TCU-4/2020)
Văn Khoa (tổng hợp)

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19... (Tiếp theo trang 1)

sát việc thực hiện các biện pháp phòng hộ cá 
nhân như: rửa tay sát khuẩn, mang khẩu trang, 
hạn chế đi lại tiếp xúc với người lao động, khách 
hàng đến giao dịch, khai báo y tế, khử trùng tại 
các nhà xưởng, khu vực làm việc, nhà kho. Tất 
cả các nội dung trên được các công ty triển khai 
và thực hiện tốt.

Đoàn công tác phòng chống dịch Covid-19 đề 
nghị các công ty cập nhật thường xuyên các công 
văn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 
tỉnh và Sở Y tế hướng dẫn các tình huống có thể 
xảy ra dịch bệnh tại đơn vị; xây dựng kế hoạch và 
các tình huống phòng chống dịch cụ thể của công 

ty để kịp thời ứng phó; thực hiện nghiêm công 
văn 3123/UBND-YT ngày 15/4/2020 của UBND 
tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 và 16 của 
Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách 
phòng chống dịch Covid-19.

 Ngoài ra, ngày 16/4/2020, Đoàn cũng đã  tiến 
hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống 
dịch Covid-19 của các đơn vị đóng ở Khu  công 
nghiệp Phú Bài:  công ty HBI Huế, công ty Takson 
Huế và công ty Hanex Huế./.

Ngọc Thạch - Quang Trung, 
Trung tâm KSBT tỉnh
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* Chịu trách nhiệm xuất bản: BS.CKI Hoàng Văn Đức * Biên tập: BSCKII Nguyễn Lê Tâm, CN Thái Văn Khoa
* Địa chỉ liên lạc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế; 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế 
* ĐT: (0234) 3820439 - 3822466
* In 350 bản, khổ 20,5x29,5cm. Giấy phép xuất bản số: 02/2020/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế
cấp ngày 28/2/2020. Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In & TM Thiên Hải - 278 Đặng Tất, Thành phố Huế.                 

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

SỞ Y TẾ KHẢO SÁT TRIỂN KHAI BỆNH VIỆN
DÃ CHIẾN THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19

Ngày 15/4/2020, Ths.Bs Hoàng Hữu Nam - Phó 
Giám đốc Sở Y tế cùng các đồng chí trưởng, phó các 
phòng chức năng Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã khảo sát 
triển khai hoạt động bệnh viện dã chiến thu dung điều trị 
Covid-19  tại Bệnh viện Đa khoa Chân Mây.

BSCKII. Hoàng Văn Thám - Giám đốc Bệnh viện 
Đa khoa Chân Mây trình bày Phương án bệnh viện dã 
chiến, đại diện các phòng chức năng Sở Y tế tham gia 
đề xuất các giải pháp, phương án kỹ thuật phù hợp, 
trang thiết bị, thuốc men… để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tại cuộc họp, Ths.Bs  Hoàng Hữu Nam - Phó Giám 
đốc Sở Y tế nhấn mạnh UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế 
chọn Bệnh viện Đa khoa Chân Mây làm bệnh viện dã 
chiến với quy mô 200 giường, đây là bệnh viện dã chiến 
của địa phương, mục tiêu của bệnh viện dã chiến là tiếp 
nhận, chăm sóc cho các bệnh nhân nhẹ và trung bình. 
Đồng chí chỉ đạo bệnh viện phối hợp với các phòng 
chức năng hoàn thiện phương án hoạt động của bệnh 
viện dã chiến, đảm bảo trang thiết bị, thuốc men, cân đối 
nhân sự, đảm bảo cơ cấu, tổ chức, nhân lực hoạt động, 
đặc biệt bố trí nhân lực có chất lượng vào khu vực Hồi 
sức cấp cứu. Đây là nhiệm vụ chính trị của ngành y tế đã 
được Chủ tịch UBND Tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng 
chống Covid 19 phê duyệt kế hoạch. Chúng ta phải đảm 
bảo yêu cầu sẵn sàng vận hành bệnh viện dã chiến./.

      Tôn Nữ Phương Hồng - BVĐK Chân Mây

ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TẠI 
CÁC KHU CÁCH LY Y TẾ

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang bố trí 
nhiều khu cách ly y tế tập trung, Chi cục ATVSTP đã 
thành lập đoàn công tác đến khảo sát, đánh giá năng 
lực đảm bảo ATTP tại các cơ sở này trước khi tổ chức 
phục vụ ăn uống cho các đối tượng cách ly, có biên bản 
làm việc và kiến nghị các giải pháp với Ban chỉ huy các 
Khung cách ly nhằm đảm bảo ATTP cho các đối tượng 
tại cơ sở cách ly.

Đến nay cơ bản tất cả các bữa ăn của hơn 6.000 đối 
tượng cách ly trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều đã 
được giám sát đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc 
thực phẩm. Một số cơ sở cách ly trước đây chưa tiến 
hành lưu mẫu thức ăn đúng quy định của Bộ Y tế thì đến 
ngày 5/4/2020 đã được hỗ trợ tủ lạnh, dụng cụ để lưu 
mẫu, sổ sách, biểu mẫu ghi chép theo dõi quá trình lưu 
mẫu. TTYT huyện Phú Vang, TTYT thị xã Hương Thủy, 
TTYT thành phố Huế cùng Chi cục ATVSTP bố trí cán bộ 
y tế tăng cường theo dõi giám sát công tác ATTP và lưu 
mẫu thực phẩm đúng quy định tại tất cả các khu cách ly 
trên địa bàn./.

Lê Viết Thận - Chi cục ATVSSTP

TRAO GIẤY XÁC NHẬN HẾT THỜI GIAN
CÁCH LY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 17/4/2020, tại Khu cách ly tập trung T6 Ban Chỉ 
đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Tỉnh tổ chức trao 
giấy xác nhận công nhận 38 công dân đầu tiên hoàn 
thành thời gian cách ly y tế tập trung. Tham dự buổi lễ 
có đ/c Bùi Văn Thức - Khung trưởng, đ/c Nguyễn Thành 
Độ - chính trị viên Khung, Bs Trần Phước Nguyên - Đại 
diện cho Đội ngũ y, bác sĩ trong Tổ chăm sóc y tế cùng 
các đ/c trong ban chỉ huy khung T6.

Trong thời gian cách ly y tế tập trung tại đây, 38 công 
dân đã thực hiện tốt nội quy khu vực cách ly và hợp tác 
tốt với cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ. Đây là những 
công dân có bệnh lý kèm theo hoặc đang mang thai.

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Bùi Văn Thức - Khung 
trưởng mong muốn, khi về gia đình, những trường hợp 
đã cách ly y tế tập trung tiếp tục thực hiện tốt việc cách 
ly tại nhà, góp phần cùng cộng đồng ngăn chặn dịch 
Covid-19 đang diễn biến phức tạp./.

Bs Trần Ngọc Thành Nhân - TTYT TP Huế

CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế chung tay phòng chống dịch Covid-19,  tính đến 
ngày 22/4/2020 ngành y tế Thừa Thiên Huế đã nhận được 
sự ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá 
nhân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

-  Phòng khám đa khoa Nguyễn Văn Thái trao tặng, ủng 
hộ ngành y tế Thừa Thiên Huế 2.000 khẩu trang y tế phục 
vụ công tác phòng chống dịch. 

- Phòng khám nha khoa Nụ cười Việt đã trao tặng, ủng 
hộ ngành y tế Thừa Thiên Huế 300 bộ bảo hộ và 300 mặt 
nạ toàn mặt phục vụ công tác phòng chống dịch.  

-  Công ty cổ phần Dược phẩm GONSA trao tặng, ủng 
hộ ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 100 bộ đồ phòng dịch. 

- Công ty TNHH Unilever Việt Nam trao tặng, ủng hộ 
ngành y tế Thừa Thiên Huế 4 tấn sản phẩm vệ sinh ( Life-
buoy, Sunlight, Omo..)

 - Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến 
thăm và trao tặng 55 phần quà động viên tập thể cán bộ 
viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham gia  
công tác phòng chống dịch Covid-19 . 

-  Nha khoa Nụ cười Việt và Nhóm thiện nguyện Huế 
tại Hà Nội đã trao tặng 1.000 khẩu trang y tế, 100 chai 
dung dịch sát khuẩn, 10 phần quà cho Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hương Trà ủng hộ 
TTYT thị xã Hương Trà 5.000.000đ & Xí nghiệp cấp nước 
Hương Điền trao tặng TTYT thị xã Hương Trà 300 chai 
dung dịch sát khuẩn.

- Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phong Điền ủng 
hộ TTYT huyện Phong Điền 5.000.000đ & Xí nghiệp cấp 
nước Hương Điền trao tặng TTYT Phong Điền 300 chai 
dung dịch sát khuẩn.

...
 Ngọc Thạch (tổng hợp)


