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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ
1279
Số:
/SYT-KHNV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 25 tháng 3 năm 2020

V/v Đề nghị hỗ trợ trang thiết bị
y tế, đồ bảo hộ phòng chống
dịch Covid-19.

Kính gửi:
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- Các Nhà tài trợ.
Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra tại nhiều nước
trên thế giới, tại Việt Nam số ca mắc ngày càng tăng và lan rộng ra nhiều tỉnh,
thành trong đó có Ninh Thuận. Ngành Y tế tỉnh đang nổ lực, phối hợp cùng các
ngành, các cấp triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên do
nguồn lực có hạn, các trang thiết bị y tế hiện có phục vụ công tác phòng chống
dịch chưa đáp ứng được nhu cầu khám, điều trị cho bệnh nhân mắc hoặc các đối
tượng có nguy cơ mắc Covid-19.
Tính đến hết ngày 24/3/2020, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 02 trường
hợp dương tính với Covid-19, 134 trường hợp có nguy cơ mắc Covid-19 do tiếp
xúc gần với 02 bệnh nhân trên, tại Khu cách ly Văn lâm 3- xã Phước Nam có
5000 người phải thực hiện cách ly tại chỗ và hiện tại có 201 người từ nước ngoài
về cần xét nghiệm Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đang tiếp
tục tìm kiếm những trường hợp tiếp xúc với các nguồn lây bệnh.
Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tránh nguy cơ lây lan trong
cộng đồng, nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân, Sở Y tế kính đề nghị Hội Chữ
thập đỏ vận động các Nhà tài trợ hỗ trợ Ngành Y tế một số trang thiết bị y tế cần
thiết trong công tác phòng chống dịch, cụ thể như sau:
- Bộ kít xét nghiệm Covid-19: 100 bộ.
- Quần áo chống dịch: 1000 bộ
- Buồng khử khuẩn Covid 19: 20 buồng.

Kính đề nghị Hội Chữ thập đỏ, các Nhà tài trợ quan tâm hỗ trợ công tác
phòng chống dịch của Tỉnh, Sở Y tế cam kết những trang thiết bị y tế, quần áo
bảo hộ này sẽ được sử dụng đúng mục đích, phân phối, cấp phát đúng người cần
sử dụng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo SYT;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTC.
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