TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH QUẢNG TRỊ
Số: 891/LĐLĐ-CTCS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 05 tháng 10 năm 2021

V/v tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1
năm 2021

Kính gửi:
- Các công đoàn ngành; Công đoàn Viên chức tỉnh;
- Các công đoàn trực thuộc khối trung ương.
Căn cứ Công văn số 2063/SYT-TCHC, ngày 13/9/2021 của Sở Y tế về việc
xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2 cho các tình nguyện viên tham gia
hiến máu cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Công văn số 883/LĐLĐ-CTCS, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ
LĐLĐ tỉnh về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện;
Căn cứ danh sách đăng ký của các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh;
CĐCS Công ty Cổ phần Gỗ MDF-VGR Quảng Trị ; CĐCS Agribank tỉnh Quảng Trị và
CĐCS Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các
đơn vị huy động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm
2021, cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm
1.1. Test nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2:
- Thời gian: Ngày 09/10/2021 (Thứ bảy)
Buổi sáng: bắt đầu từ 7h00
Buổi chiều: bắt đầu từ 13h00
- Địa điểm: Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà
(Có bảng phân bổ khung thời gian cụ thể kèm theo)
1.2. Tổ chức hiến máu
- Thời gian: 7h00, ngày 10/10/2021 (Chủ nhật)
- Địa điểm: Tầng 2, Khu nhà D, Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
2. Yêu cầu đối với tình nguyện viên khi tham gia hiến máu
- Thực hiện khai báo y tế theo quy định tại Cổng số 3 (Lối vào Bệnh viện
Đa khoa tỉnh).

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch
Covid-19.
- Thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên Bệnh viện tỉnh.
- Đem theo Phiếu xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2 có kết
quả âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ và Giấy xác nhận Hiến máu gần nhất (nếu có).
Nhận được công văn này, đề nghị các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh,
các công đoàn trực thuộc khối trung ương vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ
tích cực tham gia hiến máu tình nguyện đảm bảo đủ số lượng, đúng khung thời gian
phân bổ, cử 01 đồng chí cán bộ phụ trách lực lượng tham gia và liên hệ Ban Công
tác cơ sở LĐLĐ tỉnh để nhận Giấy đi đường cho các tình nguyện viên vào ngày
08/10/2021.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,CTCS.
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Tên đơn vị

1

Công đoàn Viên chức tỉnh

2

Công đoàn ngành Xây dựng

3

Công đoàn ngành Công thương

4

CĐCS Ngân hàng CSXH Quảng Trị

5

CĐCS Công ty CP Gỗ MDF

6

CĐCS Ngân hàng NN&PTNT Quảng Trị

Thời gian tham gia
7h00 - 8h00

9h00 - 10h00

Bắt đầu từ 13h30

