
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3383/CV-BCĐ Cần Thơ, ngày 24 tháng 7 năm 2021
V/v huy động bổ sung lực lượng phòng chống

dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Các tổ chức Hội trên địa bàn;
- Cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn;
- Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Cần Thơ đang diễn biến rất phức
tạp, số ca nhiễm tăng nhanh. Từ ngày 08 tháng 7 năm 2021 đến 8 giờ ngày 24 tháng 7
năm 2021, thành phố đã ghi nhận 517 ca bệnh trong cộng đồng, số lượng đang tiếp
tục tăng. Sở Y tế đã huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế tham gia công tác truy
vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị COVID-19. Tuy nhiên nguồn nhân lực có hạn.
Trong thời gian tới, dự kiến tình hình dịch sẽ còn diễn biến khó lường, đồng thời
thành phố sẽ triển khai chiến dịch tiêm ngừa vắc-xin phòng COVID-19 nhằm đạt
mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Do đó, thành phố rất cần sự đồng lòng, hỗ trợ của các
tình nguyện viên, người dân trên địa bàn.

Sở Y tế - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-
19 của thành phố kêu gọi huy động bổ sung lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng
chống dịch trên địa bàn thành phố, cụ thể:

1. Đối tượng tình nguyện viên
- Lực lượng y tế về hưu, thành viên các tổ chức Hội nghề nghiệp trên địa bàn

thành phố (có đủ sức khỏe);
- Bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm không làm việc tại các

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố nhưng tình nguyện tham gia chống
dịch;

- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn;
- Những người có bằng lái xe để tham gia vận chuyển hàng hóa, ca nhiễm, ca

nghi nhiễm;
- Tình nguyện viên khác (đủ sức khỏe, không cần chuyên môn).
2. Nhiệm vụ: thực hiện một trong các nhiệm vụ sau:
+ Khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nhẹ, không triệu chứng tại

các bệnh viện dã chiến trên địa bàn;
+ Tham gia lấy mẫu xét nghiệm, truy vết ca bệnh;
+ Phun khử khuẩn tại các khu vực có nguy cơ;
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+ Vận chuyển hàng hoá, chở các ca nhiễm, nghi nhiễm đến khu cách ly, cơ sở
điều trị;

+ Phụ giúp công tác hậu cần, sắp xếp, dọn vệ sinh tại các khu cách ly, bệnh
viện dã chiến;

+ Tham gia hỗ trợ tại các điểm kiểm soát phòng chống dịch (khai báo y tế, lấy
mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn);

+ Tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;
+ Nhập liệu, xử lý thông tin.
3. Hình thức đăng ký
Đăng ký bằng cách quét mã QR CODE và điền đầy đủ thông tin.

Sở Y tế sẽ căn cứ nhu cầu thực tế để liên hệ các tình nguyện viên hỗ trợ khi
cần thiết.

4. Chế độ đối với các tình nguyện viên: Các tính nguyện viên tham gia hỗ trợ
công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố được hỗ trợ tiêm vắc
xin phòng COVID-19, hưởng các chế độ đối với tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối
hợp tham gia các hoạt động chống dịch theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP
ngày 08/2/2021 và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ và các
chế độ khác theo quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ rất mong nhận
được sự hỗ trợ, phối hợp của người dân để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Thành ủy;
- UBND thành phố;
- Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP;
- Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- BCĐ phòng chống COVID-19 TP;
- Ban Giám đốc SYT;
- Các đơn vị trực thuộc SYT;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Phạm Phú Trường Giang

tập trung tại địa phương (Chốt + Địa phương rà soát) 537
Số cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà (Chốt + Địa phương rà soát) 3.630
Số được lấy xét nghiệm trong ngày 1.262
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Tổng số được xét nghiệm 9.401
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