Thc hin K hoch s 42-KH/TN ngày 10/4/2020 ca Ban Chp hành oàn Khi các
c quan thành ph à Nang v vic tuyên truyn phòng chng dich COVID-19 và t các
iêm ra tay sát khuân nhanh ti các ch trên a bàn thành ph à Nng; K hoch s 225KH/TN ngày 03/02/2020 ca Ban Chp hành oàn S Y t thành ph à Nng v vic
tham gia phòng chng dch bnh viêm ng hô hp cp do chng mi ca vi rút Corona
gây ra trên a bàn thành ph à Nang (nCoV), nay gi là dch COVID-19.
Sáng ngày 18/4/2020, oàn TNCS H Chí Minh S Y t TP à Nng phi hp vi Chi
oàn Ban Qun lý các d án u t c s h tng u tiên TP à Nng thit lp 140 im ra tay sát
khun nhanh ti 68 ch trên a bàn 7 qun, huyn ca thành ph. Mi im ra tay sát khun
nhanh gm: 1 bình dung dch ra tay sát khun nhanh, 1,5 lít cn 70 và t ri tuyên
truyn phòng chng dch COVID-19. C th:
- 08 im ti ch cn, ch u mi Hòa Cng. Mi ch 04 im.
- 04 im ti ch Hàn, ch ng a. Mi ch 02 im.
- 128 im ti các ch qun, huyn (qun Hi Châu: 12; qun Thanh Khê: 11; qun Sn
Trà: 08; qun Ng Hành Sm 05; qun Liên Chiu: 07; qun cm L: 04; huyn Hòa
Vang: 17). Mi ch 02 im.
Tip ni hot ng này, ngày 20/4/2020, oàn TN S Y t và Hi Dc hc TP à Nng s
trao tng 10 máy sát khun tay t ng cho các n v: Trung tâm Kim soát bnh tt, Bnh
vin Phi, TTYT qun Hi Châu, TTYT qun Thanh Khê. Chng trình ng hành cùng
các y bác s và cng ng trong cuc chin chng COVID-19 do oàn TNCS H Chí
Minh S Y t TP à Nng t chc, tip tc kêu gi s óng góp chung tay "ánh bay COVID19" ca các c quan, n v, t chc, cá nhân... oàn TN S Y t tip tc t thêm nhiu máy
sát khun tay t ng tng cho các bnh vin và các c s y t trên a bàn thành ph.
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