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Quan 1, ngày tháng 02 nám 2021

V/v van dang doan viên, CNVC-LD
tham gia hiên máu tlnh nguyen trong bôi cánh
dich bênh COVID-19

Kinh gui: - Ban ch.p hânh Cong doàn co s, nghip doàn trçrc thuc.
Thc hin van ban so 96/LDLD ngày 25/02/202 1 cüa Lien doàn Lao dng
Thành ph ye vic 4n dng doàn viên, CNVC-LD tham gia hin máu tInh nguyen
trong b& cãnh djch bnh COVID-19, d chung tay cüng vói di ngü các y, Mc s
trên tuyn d.0 chng djch, gop phn cung cp d.y dü krçng máu cn thit cho
nguñ bnh trong bi cãnh dch bnh COVID-19, Ban Thuàng vii Lien doàn Lao
dng Quan 1 d ng Ban ch.p hành Cong doàn Ca sà, nghip doàn trrcthuc trin
khai thirc hin mt s ni dung sau:
1. Tuyên truyn dn doàn viên Cong doàn, nguOi lao dng v nghia cao
dçp cüa hin máu ci'ru nguOi, nh.t là trong th?i dim irng phó vâi djch bnh
COVID-19. Phn dâu mi Cong doân Ca so' dt ttr 20% - 30% s doãnviên Cong
doan, nguo'i lao dng tham gia hin máu trong tháng 02 và tháng 3 11am 2021. Qua
do giip cho Ngành y t và nguo'i bnh có dü máu an toàn và chit luçmg, gop phn
khc ph%ic tInh trng thiu máu nghiêm tr9ng hin nay.
2. Các Cong doàn Ca so' có diu kin t cho'c It nht 01 ngày hin máu tinh
nguyen ti dan vj; cong tác t chcrc dam bão an toàn phOng chng djch bnh
COVIID-19 theo Huo'ng dn cüa Ban Chi dao Quc gia van dng hin máu tinh
nguyen (1Th'ITN) (dInh kern phy lyc hwáng d&i HMTN darn báo an toàn trong
phdng, chó'ng djch bnh COVID-19).
3. Vri dng, huy dng các ngun 1irc d h trçr cho can b, nhân viên y t
nhu: khu trang, dung djch sat khun, xà phOng,...
Ban Thithng vii Lien doàn Lao dng Quan 1 kêu gpi mi doàn. viên Cong
doàn va nguo'i lao dng sn sang dàng k hin máu nu có do' diu kin suc khOe,
thi.räng xuyên tang cuig th 1c và có 1i sng lành mnh d có th tham gia hin
máu djuh ki cüng nhu van dng dng nghip, gia dinh cüng tham gia hin máu.
Các Ca nhân có th trçrc tip dn hin máu ti các dja dim sau:

Trung tam Hin máu nhân do Thành phô Ho ChI Minh:
+ Dja clii: 106 Thiên Phuâc, phithng 9, qun Tan BInh.
+ S din thoai lien lac: (028) 3868 5509

- Bnh vin truyên mall và huyêt hçc:
+ Dja clii: 118 Hng Bang, phthng 12, qi4n 5.
+ S din thoi lien lac: (028) 3957 1342

Ban Thi.thng vii Lien doàn Lao dng Quan 1 d nghi. Ban chip hành Cong
doàn cci sâ, nghip doân tWc thuc tIch c11c huOng üng và dng viên tt cá doàn
viên Cong doàn, CNVC-LD dü diu kin tham gia hin máu tinh nguyen và báo
cáo k& qua thirc hin v Lien doàn Lao dng Qu.n 1 thông qua B phn Tuyên
giáo chm nhât ngày 30/3/2021 và qua email: 1dld.q1tphcm.gov.vn ho.c thông
tin trirc tip (g.p D/c H Nhu Cat Turng - Phó Chü tjch Lien doàn Lao dng Qun
1 - 0909.277.980) d nm tInh hinh và tng hçp báo cáo theo quy djnh.

Noi nhIn:
- Nhu trên;
- Ban Tuyên giáo LDLE) TP;
- Ban Dan van Quân üy Quan 1;
-HOiCTDQ1;
- BTV LDLD Qi;
- Li.ru: VP, TG, CNfl'.
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".?l.'t'eo Cong van sO: 10/C V.BC'DQG ngày 02 ththng02 nárn 2021
'
--'cza Ban Oil çzo qu'c giG vn dnghi6n rnáu mnh ngyn)
I. DOIVOI CC S(TO CH1C THEN rviAu vA DUN V nEp 1a3N M&u
1. Dam baa không tp thing dông ngui cüng mOt thii dith bng nhiêu
phucrngthicph hcip, ci th nhir:
- Kéo dâi th&i gian hi&n máu cá ngày (bui sang, chiu). Nu 1ch hin iiiáu
di idn:s hrçmg I&n, cn xeni xt t& chCro thnh nhiungy hoc a nhiu djadi&n;
- Phán b th&i gian, sp xp d ngi±i 1: tham gia hin máu rái du trong
toãn b thii gian hot dng ti cáo dirnhin miu...
2 Lra chçu. dja diãni th chiic hiEn man thông thoang, v sinh sch s, thun tién
Mci cáo cira ra vào, c.ra s, thông gió, tránh không khl tà dçng
- DiytrI nhit dtrong khu vrc hin man không thphan,2 °C
- V smh sach s phông My máu, cáo b mt, ban, gh frixâc bu& hin máu,
có th phun khr khun tnráo và sau khi di&i ra hoat dng hin máu và thiRrng xuyen
lau chüi, v siith'các bà mt frong khu vrc 't chirc Man máu,
3 Phô bian, giám sat vic dam baa cho cáo cá nhãn, nhâm vin y tã, ngxi
ivan máu deo khu trang dng quy each a ce khu nrc t chuc hian máu,soát,
cp nhât danh sch ngithi dng ky hiên máu d dam bão dung tUhu.n si'rdlthóe
hian man
4 Cung cp thông tin, phirong thuc ph'i hcip da ngum Man máu thuc hia
khai Mo y t, &ng then tir kim Ira, tr fri hon nan phát hin có cá yau th nguy c(1
nliix rnói v tr mxâc ngoài, tx viing có djch, cé tiap xc g.n vM ngizii có nguy ci
hbc dimc COVJD-19 hoo có cáo triu hrng s&, ho, khó thâ, dan dAu, các du
cmcm...

5 Sp xap có khu vrc tha tay (vai ni.rOc sach và xà phOng) hoc cung cp
dung dch sat khun tay nhanh cho ngui dan bui hin máu.
6 T chüc do

th

nhit, kháni tuyan,. tn vn,

tiap nhn bi&i man Va chni

são antoànngtthihiánmáu.
7. B fri tInh nguyen vin h trçt cong tác don üap, phán 1ung v chm são

ngi.thi Ma11 man, cUng nhi.r duy tn cáo quy dnh hongthng jch.
IL 1)61 vth NGU'OI HITEN MAU

1. CM dn di&nr dang k5' hin man khi cam thy thirc sv khOe mnh và
3

hông có cácñguy Ca nhim:cáe bnh lay qua di.thng tniyn mu, khongcó.çe yãu
c.p O rnic 1.4. Ngoài ra cn:
t6 nguy c d
- Deo 1thu trang, ra tay bang nithc sach và xà phông hoäc dung dch sat
khu&, thirc hin theo hizâng dn cua can b y tá và. tlnh nguyen viên tai dim hin iriáu
- Dápmg các quy dnh, diu kin hin máu vtui (18-60 th6i, cânñ
(tr 42 kg t6 In vài n, 45 kg tr& len vói nam, khoãng each 'gina 2 li hik máu
toãn phn l. 12 tun.
- Tra loi trung thirc các cau hoi cua nhn viên y tá và finh trang sire khâe va
dánh giá nguy cu lay nhim COVrD-19.
2. KHONG hin máu và KHONG dn dja di&m t chirc hiãn mâukhi:
- D thrqc than daánnhiem COVID-I9 (chi hien. máusautqi thieu2Sngây
tinE hr thi di&ind .x6tnghiin kh&ig djnh không con nhim COV1D49)
- Xut hin mt boc nhiu diu hiu, tnu chiing nlnr st, ho, thu hong,
khô th&, tiêu chây,... (cM hi&n máu sau ti thiu 28 ngày tlnh. hr th&i dim không
cOn các triu chirng trên).
- •C61tipxi'ic gn v&i ngthi dang rnc hoc ngi.räi nghi igtmc COVID-19
(chi hi&i áu sau Mi thiãu 28 ngay tinE tr then dim có
xüc Jn cui, xet
nghim k1i& dpih thu cu& không nhim, c'Cing nhu khOng có triu chi..rng Mm sang
s&, ho, khóth&;tiu chy..).:
- C6 tt&n sir rnó'i Va hr nträc ngoai, ti.r các tuyn ckrOng, ph& phithng, x, th
trn thrcic yêu cu each ly phOng chng djch (theo thông'tinth:B Y té, Uy ban
nhân dan the fink. thành phd) Clii hin máu sau Mi thêu 28 ngay tinE hr ngày cu6i
cing ri khOi vung dick. khu vijc cach ly cüng nhir các yéu c&u nói trn
3 Kip then thông ban cho ca sci y t tiép nhân máu nti sau klu luén man co
the dia bi&i bát thi.thng và si'rc khOe nlnr s&, ho, khó th&, dau dÜ.
có
thtng phãn ánb; gop và cong tác tã chirc biên máu.
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