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Qugn 1, ngày 13 tháng 02 nám 2020 

V/v vn dng doàn viên Cong doàn, CNVC-LD 
tham gia hin máu tmnh nguyen trong thôi gian 

phông, chng djch virus Cororna. 

   

KInh gfri: Ban chap hành Cong doàn co so' 

Thirc hin Cong van s 44/LDLD ngày 11/02/2020 cüa Lien doàn Lao 

dng Thành ph H Chi Minh v vic 4n dng doàn viên Cong doàn, CNVC-
LE) tham gia hin máu tInh nguyen trong th?i gian phOng, chêng djch virus 

Cororna. Ban Thithng vt1 Lien doàn Lao dng q4n 1 trin khai dn BCH 

CDCS 4n dng CNVCLD tham gia hiên máu, cij the nhu sau: 

1. Tuyên truyn trong doàn viên Cong doàn, cong nhân viên chirc, lao dng 

v nghTa cao dp cüa vic hin máu ciru ngthi; tIch circ vn dng doàn viên 
Cong doàn, ngui lao dng tham gia hin máu trong thii gian nay, vi trong nhthig 
ngày gn day bnh viêm dithng ho hp cp do chiing mi cüa vi rut Corona 
(nCoV) dang có din bin phüc tap. Djch bnh xut hin là nguyen nhân lam s 

nguèd dn tham gia hin máu suy giàm tram tr9ng, trong khi nhu cu sü diing máu 

cüa các bnh vin cho ngui bnh sau dip  Tt nguyen dan tang cao. 

Phn dâu mi Cong doàn cci s& dat  tü 20% - 30% s doàn viên Cong 

doàn, ngiRii lao dng dü diu kin tham gia hin máu trong tháng 2 và tháng 3 
nàm 2020. Qua do gip cho ngành y t và ngithi bnh cO dü máu an toàn và 

cht lugng, gop ph.n khc phiic tInh trng thiu máu trm tr9ng hin nay. 

2. Các dja dim tip nhn máu: (CNVC-LD cO th dn hin máu trirc tip tai 

các dja dim sau) 

Trung tam hin mall nhân dto - Hi Chfr thp dO Thành ph: 

+ Dja chi: 201 Nguyen Thj Minh Khai, phuOng Nguyn Cu Trinh, Qun 1. 

+ S diên thoai lien lac: (028) 3839 5479 

+ Thôi gian: ttr 07.00 - 16.30 tr thá hai dn thu sáu hang tun 

Bnh vin truyn máu huyt h9c Thành ph: 

+ Dja chi: 118 Hng Bang, phumg 12, qun 5. 

+ S Diên thoai lien lac: (028) 3957 1342 
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+ Thii gian: tir 07.00 — 16.30 tü thu hai dn thu sáu hang tun 

3. Báo kt qua ghi nhn thirc hin v Lien doãn Lao c1ng Qun 1 

+ Tr ngày 01/01/2020 dn 11/02/2020 s6 hrcmg dã tham gia hin máu cüa 

dan vi theo nai nào t chüc. 

+ Djnh kr hang tu'tn tru9c l5gi?i00 ngày Thu Sáu, các dan vj báo cáo s 
luçing tham gia hin máu và dja dim hin máu (nu co). Báo cáo giri v Lien 

doàn Lao dng Qun 1 qua d/c Hira Trung Nghia — can b chuyên trách — so 

din thoi 0908.228.565 hoc email : ldld.ql@tphcm.gov.com  d thng hgp 

báo cáo v Lien doàn Lao dng Thành ph. 

Lien doàn Lao dng Qun 1 kêu gi mi doàn viên Cong doàn và ngithi 

lao dng sn sang däng k) hin máu nu có dü diu kin sirc khöe thuông xuyên 
tang cuông th lirc và có 1& sng lành mnh d có th tham gia hin máu djnh k' 
cüng nhu vn dng dng nghip, gia dInh cüng tham gia hin máu; Ban ch.p 
hành Cong doàn ca sâ tich crc hithng 1rng và dng viên doàn viên Cong doàn, 

CNVC-LD dü diu kin tham gia. 

Noi nhin: 
- Nhi.r trén; 

- Liru: VP, TG. 
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