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Kính gửi: 

     - Phòng Y tế, Phòng Văn hóa - Thông tin; 

     - Trung tâm Y tế; 

     - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thanh huyện; 

     - Ban Đại diện người cao tuổi huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện văn bản số 189/UBND-VP6 ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người bệnh, 

người cao tuổi và khai báo y tế, UBND huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện người cao tuổi huyện, UBND các xã, thị 

trấn tiến hành thống kê và lập danh sách, quản lý chặt chẽ sức khỏe người cao tuổi, 

đặc biệt người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh khác. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao và Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện khai 

báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, trước hết ưu tiên kê khai cho người từ 

60 tuổi trở lên và người có bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý 

khác. Hình thức khai báo trên thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính bảng) 

thông qua ứng dụng NCOVI tải từ Google Play hoặc App Store. 

- Thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính cho những người 

mắc bệnh với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối thiểu 2 tháng). 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền 

thanh huyện  

Chủ động phối hợp với ngành Y tế, Ban Đại diện người cao tuổi huyện, 

UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo các gia đình 

có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao hạn 

chế tối đa việc ra ngoài, đến khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác; khi có 

vấn đề sức khỏe phải liên hệ ngay với y tế xã, thị trấn; trong trường hợp thật sự 



cần thiết, cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh; luôn sử dụng khẩu trang 

và sát khuẩn tay nếu ra ngoài nhà. 

3. Ban Đại diện người cao tuổi huyện  

Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế, UBND các xã, thị trấn thực hiện khuyến 

cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi hạn chế tối đa việc ra 

ngoài, đến khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác; khi có vấn đề sức khỏe 

phải liên hệ ngay với y tế xã, thị trấn; trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp cứu 

mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh; luôn sử dụng khẩu trang và sát khuẩn tay 

nếu ra ngoài nhà. 

4. UBND các xã, thị trấn  

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp với ngành Y tế, Ban 

Đại diện người cao tuổi huyện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo và 

thông báo đến tận các gia đình có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền và các 

đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn thực hiện tốt các khuyến cáo trên và các 

cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo công an xã, dân quân, mạng lưới dân số, y tế chịu trách nhiệm 

triển khai thực hiện các nội dung trên; thông báo rộng rãi số điện thoại của cán bộ 

y tế, dân số trên địa bàn xã để người dân cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe 

của người dân. 

- Chỉ đạo thực hiện dinh dưỡng tăng cường sức khỏe cho các đối tượng 

người cao tuổi theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền./. 

Giao phòng Y tế theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nội 

dung văn bản này về UBND huyện theo quy định. 

 

Nơi nhận:                                      
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                               
- Lưu VT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thu Hiền 
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