UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

Số: 392

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/UBND-VXNV

V/v người nhiễm bệnh
COVID-19 tử vong

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thành phố.
Sau khi xem xét Báo cáo số 30/BC-SYT ngày 18/01/2022 của Sở Y tế về
trường hợp người bệnh Covid-19 tử vong ngày 16/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh
yêu cầu Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực
hiện tốt một số nội dung sau:
- Đảm bảo các nguồn lực cần thiết tập trung điều trị hiệu quả cho người
nhiễm bệnh Covid-19, trường hợp cần thiết khẩn trương chuyển người bệnh lên
tuyến trên điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn tính
mạng, sức khỏe, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.
- Trong trường hợp bất khả kháng xảy ra tử vong, kịp thời thông báo thông
tin đầy đủ cho gia đình người bệnh; hướng dẫn, giám sát việc xử ly thi hài và tổ
chức tang lễ theo quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
- Làm tốt công tác truyền thông để người dân yên tâm, không hoang mang trước
tình hình dịch bệnh nhưng cũng không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch.
Với nội dung trên, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên (t/h);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Báo Bắc Kạn; Đài PTTH tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Minh, Việt.
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