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Số:        /SLĐTBXH-BTXHTE      Lạng Sơn, ngày       tháng  3  năm 2022 

 V/v Báo cáo đối tượng bị nhiễm Covid - 19  

     tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh 

 
           Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Công văn số 72/CSBTXHTH-HCTH, ngày 03/3/2022 của Cơ sở 

Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị hỗ trợ chăm sóc, điều trị 

đối tượng bị mắc Covid-19 tại Cơ sở; Báo cáo số 78/BC-CSBTXHTH ngày 

07/3/2022 của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh về báo cáo công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Lạng Sơn; Tờ 

trình số 77/TTr-CSBTXHTH,  ngày 07/3/2022, về việc trình thành lập Khu điều 

trị cách ly bệnh nhân Covid -19 tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp.  Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh một số nội dung cụ thể như sau:  

Ngày 03/3/2022, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn báo cáo Sở 

Lao động-Thương binh và Xã hội ghi nhận có 30 đối tượng đang nuôi dưỡng, 

chăm sóc tại Cơ sở qua test nhanh bị mắc Covid-19. Ngày 04/3/2022, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 298/SLĐTBXH-

BTXHTE gửi Sở Y tế đề nghị phối hợp hỗ trợ chăm sóc, điều trị cho đối tượng 

bị nhiễm Covid-19 tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Ngày 05/03/2022,  Sở 

Y tế đã ban hành Công văn số 550/SYT-NVYD đồng thời cử  01 Tổ cán bộ y tế 

(01 bác sĩ và 02 điều dưỡng của Trung tâm Y tế huyện Bình Gia) hỗ trợ công tác 

điều trị các trường hợp bị mắc Covid-19 hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc tại Cơ 

sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh từ ngày 06/03/2022.  

Ngày 07/3/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục nhận 

được Báo cáo số 78/BC- CSBTXHTH của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh ghi 

nhận 60 trường hợp F0 (53/88 đối tượng tại Cơ sở và 07 viên chức), đều có triệu 

chứng nhẹ như sốt, ho, ho khan, ngứa rát họng, mất vị giác, mất khứu giác, chảy 

nước mũi, đau nhức cơ, đau đầu…một số trẻ nhỏ có biểu hiện sốt từ 38,5 độ C 

trở lên. Các đối tượng được điều trị, sử dụng thuốc hạ sốt, thuốc sổ mũi , thuốc 

ho và bồi bổ thêm  vitamin C, vitamin nhóm B và sinh tố, bù nước điện giải 

ORS nếu sốt cao...duy trì theo dõi thân nhiệt, nhịp thở, nồng độ SPo2 ngày 2 lần 

và thực hiện xông mũi họng ngày 2 lần.  

Với số đối tượng mắc COVID-19 tăng nhanh, ngày 07/3/2022, Cơ sở Bảo 

trợ xã hội tổng hợp đã có Tờ trình số 77/ TTr -CSBTXHTH, về việc trình thành 

lập Khu điều trị cách ly bệnh nhân Covid -19 tại Cơ sở. 

Ngày 09/3/2022, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh báo cáo tổng số ghi 

nhận 64 trường hợp F0 (55 trường hợp/88 đối tượng tại Cơ sở và 09 Viên chức, 



người lao động) và có 01 trường hợp là đối tượng tại Cơ sở tử vong (bà Lương 

Thị Độ, sinh năm 1921). 

Trước diễn biến dịch COVID - 19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại Cơ sở 

Bảo trợ xã hội tổng hợp, để đảm bảo công tác điều trị và chăm sóc cho đối tượng 

đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đang bị nhiễm 

Covid-19 được kịp thời, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo và xin ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1.  Xem xét, đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh cho thành 

lập khu điều trị cách ly bệnh nhân Covid-19 tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp 

theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm y tế thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống 

Covid-19  thành phố phối hợp hỗ trợ và bố trí bổ sung lực lượng bác sĩ và điều 

dưỡng hỗ trợ công tác điều trị các trường hợp bị mắc Covid-19 hiện đang nuôi 

dưỡng, chăm sóc tại Cơ sở vì số lượng bệnh nhân tăng nhanh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo và kính trình UBND tỉnh 

xem xét chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên (BC);  

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT, BTXHTE. 

                                                                                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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