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Số:           /BCĐ- VPTT
V/v vận động hiến máu tình 

nguyện đảm bảo các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 3 năm 2021

- Các thành viên BCĐ vận động HMTN tỉnh; 
Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo vận động HMTN các huyện, thị xã, 
thành phố.

Căn cứ Công văn số 10/CV-BCĐQG ngày 02/02/2021 của Ban Chỉ đạo 
Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc đẩy mạnh công tác hiến máu 
tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo vận động hiến 
máu tình nguyện tỉnh chỉ đạo:

1. Sở Thông tin & Truyền thông, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo 
Hải Dương và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bản tỉnh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 
trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 
hiến máu cứu người; vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 
và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tích 
cực tham gia hiến máu tình nguyện.

2. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện

Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với ngành Y tế tổ 
chức các điểm tiếp nhận máu theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2021.

3. Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị tổ chức lấy máu 

Thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế khi tổ chức triển khai thực 
hiện lấy máu. Đồng thời tiến hành linh hoạt các giải pháp tại mỗi địa điểm tiếp 
nhận máu đảm bảo không tập trung đông người cùng một thời điểm, kéo dài thời 
gian hiến máu cả ngày; địa điểm tổ chức phải thông thoáng và được khử trùng, 
sát khuẩn; bố trí phân khu, ghế ngồi cho khu vực chờ, khu vực sàng lọc trước 
khi hiến máu; đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, thực hiện phiếu 
thông tin của người hiến máu kết hợp kê khai y tế; khu vực lấy máu bố trí ghế 
giãn cách, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

4. Các đơn vị tiếp nhận máu 



Lực lượng y bác sỹ, nhân viên y tế tham gia tiếp nhận máu và tình nguyện 
viên Chữ thập đỏ các cấp thực hiện các biện pháp an toàn khi tiếp nhận máu. 
Hướng dẫn người hiến máu thực hiện đúng quy định công tác phòng chống dịch 
bệnh COVID-19 tại mỗi điểm hiến máu.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, 
thành phố và các cá nhân/đơn vị tham gia hiến máu, tiếp nhận máu nghiêm túc 
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh dạo UBND tỉnh (Ô. Thái, Ô. Cầu);
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh (Ô. Hơn, Ô. Khanh);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện/thị xã/thành phố;
- Lưu: VT, VX(01). Ph(35).

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lương Văn Cầu
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