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S&'t6L3/SLDTBXH-BVCSTE&BDG 
V/v tang cuông các bin pháp bão v, 

chäm sóc, phOng, chông djch bnh 
COVID-19 cho trê em 

a Nç5i, ngày'f2 tháng Fnàin 2021 

KInh gri: UBND các qun huyn, thj xä 

Hin nay, tInh hInh djch bnh COVID-19 trên dja bàn Thành ph và các da 
phuang trên câ nu'óc van dang diên biên phüc ta., khó 1ung;nhiêu tré em trên dja 
bàn Thành phô bj nhiêm, có nguy ca lay nhiêm .hâi diêu trj, each ly y té tai  Ca s& 
tp trung, tai  nhà. Thrc hin Cong van so 386/ E-CSTE ngày 5/8/202 1 cüa Citc 
Tré em - B Lao dng Thuang binh và XA hi ê vic tang cu?mg các bin pháp 
bào v, chäm soc, phông, chông djch bnh CO ID-19 cho tré em, dê dam bâo an 
toàn, bâo v, chàm soc, phông, chông djch bn COVID-19 cho tré em, Sâ Lao 
dông - Thixang binh và Xã hi trân trQng dê ng UBND các qun, huyn, thj xä 
quan tam chi do triên khai mt so ni dung sau: 

1. Tip titc trin khai các bin pháp phôn!,, cMng djch COVID-19 theo chi 
dto cüa Thu ti.ró'ng ChInh phü và UBND Thành phô, dc bit thirc hin kjp thi, 
hiu qua Cong van so i 800/UBND-KGVX ngày 09/6/2021 cUa UBND Thành phô 
ye vic thirc hin Cong din so 04/CD-LDTBXH gay 01/6/2021 cüa B truó'ng B 
Lao dng - Thuang binh và Xà hi ye tang cuô g bào v, chäm soc tré em trong 
dti djch COVID-19 và phông, chông tai ntn, th long tich, duôi nui5c tré em trong 
müa he; Cong van so 746/SLDTBXH-BVCSTEo' BDG ngày 09/02/202 1 cüa S 
Lao dông - Thuong binh và Xä hi ye vic tang c ?ng các bin pháp phông, chông 
dch Covid- 19 cho tré em và dam bão an toàn cho tré em trong di dch. 

2. Bão dam diu kiên nuôi duOTig, chäm so , an toàn, bão v tré em, phOng, 
chông xâm hti và tai nan, thuong tIch tré em, d,c i it quan tam ho trV tam l, chàm 
soc dinh duOng phi hçip, xây dirng môi trnng so g an toàn cho tré em ti các khu 
cách ly, tai  gia dInh; tang cuäng các bin pháp phng, chông lay nhiêin COVID-19, 
xây dirng các phuong an i1ng phó C1 the khi cO tru ng hçip FO, F 1 ti các co sà bào 
trg xã hi, co s& chàm soc tré em tp trung cô g lap, ngoài cOng 1p do qun, 
huyn, th xä quàn 1 và khi các dOi tung tré em ci hoàn cãnh dc bit là FO, F 1. 

3. Chi d.o phOng Y t bão dam u'u tiên chã sóc, diu trj các trung hp tré 
em bj nhiêm COVID-19 ti các co s& diêu trj b nhân nhiêrn COVTD-19 theo 
thCu 14 Lut Tré em "quyên duqc chàm soc suc khe". 

4. Chi dto phOng Lao dng - Thuo'ng binh a X hi thuO'ng xuyên rà soát, 
tong hgp và quàn 1 chàc so 1iu tré em trén dja san và phôi hçp vói phOng Y té 
tharn mu'u xây dirng phuong an san sang vic tiëm väc xin cho dôi tuçing là tré em 
ti dja phu'ang khi Vit Narn trién khai tiém väc xin phng COVID-19 cho tré em. 

5. Quan tam uu tiên tiêm vc xin phOng CO I D-19 cho can b quãn 1, ngu?i 
chàrn soc tré em cüa các co sâ cung cap djch v bào v tré em do qun, huyn, thj xa 

quân 1. 



ci.r&ng cong tác phOng ngüa, 
i phm quyên tré em, xâm hai 

tê và thrc hin giän each xã 
báo cáo theo quy djnh. 
ng d nghj UBND các qun, 
tren./ 
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6. Trin khai nhanh, kjp th&i các chInh s 
Quyêt djnh so 3642/QD-UBND ngày 2 1/7/202 
tic hiên mt so chinh sách h trcy ngithi lao d 
khO khàn do dai dich COVID-19 trên dia bàn t 
2560/UBND-KGVX ngày 06/8/202 1 cüa UBN 
thirc hin chInh sách h trçi nguii lao dng, ngu 
do djch bnh COVID-19. 

7. Tang cung các hot dng truyn thông, 
dInh, ngui chäm soc tré em, ngui cung cap dj 
hoit dng tInh nguyen, tir thin xä hi và tré em 
tInh hmnh tic té cüa dja phuong ye chäm soc sue 
tré em, phOng ngira xârn hi, bo lirc tré em, phO 
em, bão v tré em trên rnôi tnrng mng khi tré e 
ly tii nhà, ti cong dông và thirc hin giãn each 
phâm truyên thông theo mu dã duçic Cc Tré em 
hqp quôc (UNICEF) và các to chirc quOc tê xây 
muc tài lieu, san phâm truyên thông, file PDF và 
so 746/SLDTBXJ-I-BVC'STE&]3DG ngày 09/02/20 
binh và Xâ hi2i;  Cong van so 4140/SLDTBXH-BV 
vic truyên thông tà ro'i huáng dan hO trçr chám so 

- Tuyên truyn gió'i thiu v Tng dài di 
(111), duO'ng day nóng Trung tam cung cap djch 
02433.525.662/0912.902.611) dé kjp thôi kêt nôi t 
em trong các trithng hcrp can thiêt. 

8. Bão dam cho các tru&ng hqp tré em bj 
không duçic chäm soc bi cha, mc, ngui than thIc 
quy djnh cüa Lu.t tré em và Nghj djnh so 5 6/20 
ChInh phü quy djnh chi tit rnt so diêu cüa Lutt Tr 
BLDTBXH ngày 28/11/2020 ye hung dan thrc h 
thay th cho tré em. 

9. Chi dao  các phOng, ban, ngành lien quan t 
can thip, xü I kjp thai, nghiêm minh các vi vic 
trê em trên dja bàn d.c bit trong thôi gian each ly 
hi, dng thii nghiêrn t1ic thrc hin chê d thông tin, 

S& Lao dng - Thuung binh và Xã hi trân t 
huyn, thj xã quan tam chi do thrc hin các ni dun 

ch h trçi cho tré em FO, Fl theo 
cüa UBND Thành phô ye vic 

g và ni.thi sü diing lao dng gp 
ành phO Ha Ni và Cong van so 
Thành phô ye vic khân trtxang 

u diing lao dng gp khó khän 

giáo dc, ti..r vn cho cha, mc, gia 
h vii y tê, djch v11 xä hi, ngi.räi 
äng nhiêu hInh thuc phü hçip vài 

Oe the chat và tinh than, báo v 
g, chOng, tai nan,  thuang tIch tré 
phãi each ly y tê tp trung, cách 
hi. Sr diing các ni dung san 

hôi hap yój Qu Nhi dông Lien 
1rng, phát hành (theo các danh 
u'àng link truy cçp tgi Cong van 
1 cia SO' Lao dc5ng - Thutrng 
STE&BDG ngàyl5/7/2021 ye 
tré em tgi c5ng dông...) 
thoai quc gia bào v tré em 
i cOng tác xä hi Ha Ni (DT: 
am yân, tu van, h trçi cho tré 

h hu&ng b&i djch COVID-19 
dixçic chàm soc thay the theo 

7/ND-CP ngày 09/5/2017 cüa 
em, Thông tu so 14/2020/TT-
n các quy djnh ye chäm soc 

['Ici nI,in: 
- Nhu' trên; 
- Giárn doe SO; 
- PhOng LDTBXH các qlhltx; 
- Luu: VT, BVCSTE&BDG 
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