Tham d L ra mt có i din Lãnh o UBND các qun huyn, S Y t, Trung tâm kim soát bnh tt à Nng; i din
Lãnh o Liên oàn lao ng thành ph, ch u t kinh doanh h tng và các doanh nghip ang hot ng ti các khu
công nghip.

(Ông Trn Vn T và ông Quách Hu Trung ct bng khánh thành Trm Y t lu ng ti KCN à Nng)
Tham d L ra mt có i din Lãnh o UBND các qun huyn, S Y t, Trung tâm kim soát bnh tt à Nng; i din
Lãnh o Liên oàn lao ng thành ph, ch u t kinh doanh h tng và các doanh nghip ang hot ng ti các khu
công nghip.
Phát biu ti L ra mt, ông Trn Vn T cho bit vic thành lp hai Trm Y t lu ng có ý ngha c bit quan trng i vi
công tác phòng chng dch COVID-19, nâng cao kh nng thích ng ca doanh nghip trong trng thái
bình thng mi, gim thiu vic gián on hot ng sn xut khi có công nhân nhim bnh. Ông Trn Vn T trân trng
s n lc, sát cánh ca i ng cán b, y bác s ca Bnh vin 199 thi gian qua nhm chun b phng tin, dng c Trm
Y t chính thc i vào hot ng trc Tt Nguyên án Nhâm dn, ng thi cám n s h tr ca Liên oàn lao ng thành
ph, UBND, Trung tâm Y t các qun huyn ã to iu kin Trm Y t lu ng sm hoàn thin. Ông Trn Vn T k vng
trong thi gian n, Trm y t s phát huy vai trò là lá chn bo v, giúp duy trì hot ng ca các doanh nghip
trong KCN trc i dch; góp phn vào quyt tâm phc hi kinh t ca chính quyn thành ph trong nm 2022.
Thi gian qua, Ban Qun lý ã tích cc phi hp vi Bnh vin 199 hoàn thành th tc lp 02 Trm Y t lu ng theo
ch o ca Thng trc Thành y. Ngày 15/01, UBND thành ph à Nng ã có Quyt nh s 110/Q-UBND chính
thc thành lp các Trm Y t lu ng ti KCN Hòa Khánh và KCN à Nng. Mc tiêu ca Trm Y t lu ng là phát
hin, phân loi, cách ly tm thi các trng hp F0 và chuyn tuyn kp thi các ca chuyn nng; cung cp dch v
khám cha bnh ban u nhm gim gánh nng cho các Trung tâm Y t a phng. Hin nay, Trm Y t lu ng c iu
hành bi Trung tâm y t a phng và c i ng y bác s Bnh vin 199 h tr vn hành.
Ti L ra mt, i tá Quách Hu Trung - Giám c Bnh vin 199, thay mt i ng cán b y t ca Bnh vin cám n s
quan tâm và phi hp ca các cp chính quyn thành ph trong thi gian qua; ng thi khng nh toàn th i ng y
bác s bnh vin s n lc ht mình chung tay y lùi dch bnh trên a bàn thành ph, góp phn vào n lc kim
soát dch bnh trong nm 2022; to c s phc hi, phát trin kinh t./.
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