
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LÂP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VP          Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2020 

V/v cấp, quản lý, sử dụng 

khẩu trang y tế phục vụ công 

tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 

 

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện chưa xác định 

được thời gian hết dịch, do vậy việc sử dụng khẩu trang y tế cần phải được thực 

hiện đúng các khuyến cáo của bộ Y tế vừa đảm bảo hiệu quả vừa đảm bảo đủ 

nguồn dự trữ cho phòng chống dịch trong tỉnh. 

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn Bộ Y tế việc sử dụng khẩu trang vải kháng 

khuẩn, khẩu trang vải thông thường giặt hàng ngày đủ đảm bảo an toàn cho mọi 

người khi tham gia giao thông công cộng, nơi tập trung đông người. Vì vậy các 

đơn vị tăng cường tuyên truyền, khuyển khích cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và người dân sử dụng khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang 

vải thông thường hàng ngày. Việc sử dụng khẩu trang y tế dùng một lần chỉ ưu 

tiên cho những người tiếp xúc trực tiếp và cán bộ y tế (lực lượng kiểm soát tại 

biên giới, khu cách ly tập trung, nơi khám sàng lọc, nơi điều trị cách ly,..). 

           UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chủ 

động trang bị khẩu trang cho cán bộ, công nhân viên và người lao động của đơn 

vị và địa bàn quản lý trong phòng chống dịch bệnh COVID-19./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện,  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Vi Văn Đông  
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