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---------------------------1. Không lơ là, tiếp tục đặt yêu cầu cao trong phòng, chống dịch Covid-19
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong bày tỏ phấn khởi khi tình hình dịch trên địa bàn được kiểm
soát ổn, đã kiềm chế số ca mắc, đặc biệt là giảm số ca tử vong. Ngoài ra, tạo điều kiện cho
học sinh ở tất cả các cấp học trở lại trường học trực tiếp; hoạt động sản xuất, kinh doanh được
khôi phục.
Mặc dù vậy, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương không chủ quan, lơ là, tiếp tục
đặt yêu cầu cao trong việc phòng, chống dịch; tuyên truyền, nâng cao ý thức, kiểm soát tốt
tình hình dịch. Trong kiểm soát dịch, cần lưu ý hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch tại các trường học. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi bổ sung và mũi nhắc lại
Nhằm tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 có hiệu quả trong thời gian
tới, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát và tiêm chủng vắc xin phòng Covid19 đủ liều cơ bản cho người dân từ đủ 12 tuổi trở lên trên địa bàn.
Cùng với đó, tăng cường rà soát và đẩy nhanh tiến độ tiêm liều bổ sung và tiêm liều nhắc
lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo không bỏ
sót đối tượng và hoàn thành trong Quý I/2022. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Thêm 386 bệnh nhân hoàn thành điều trị Covid-19
Trong ngày 14/02/2022, tỉnh ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 mới (cộng dồn từ đầu dịch ghi
nhận 47.697 ca mắc), trong đó có 11 ca trong cộng đồng.
Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 3.739 ca; trong đó, số bệnh nhân nặng, rất nặng
đang điều trị là 90 ca. Số bệnh nhân hoàn thành điều trị 386, cộng dồn 42.991 ca. Số bệnh
nhân tử vong 02 ca, cộng dồn 958 ca. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Số điện thoại tiếp nhận thông tin liên quan Covid-19
Nhằm kịp thời tiếp nhận, giải đáp thắc mắc cho người dân và kịp thời hỗ trợ các vấn đề y
tế liên quan đến bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Sở Y tế thông báo số điện thoại tiếp nhận
thông tin của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa
bàn tỉnh.
Thông báo này thay thế Thông báo số 99/TB-SYT ngày 01/02/2020 của Sở Y tế Đồng
Tháp về điện thoại đường dây nóng trả lời các thông tin liên quan đến bệnh viêm đường hô
hấp do chủng mới của vi rút Corona. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Đồng Tháp: Học sinh mầm non, tiểu học đến lớp học trực tiếp
Sáng nay (14/02/2022), trẻ mầm non và học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4 trên địa bàn
tỉnh đã đến trường học trực tiếp. Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 167.000 trẻ mầm non và học
sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4. Như vậy đến nay, học sinh, học viên các cấp học trên địa bàn
tỉnh đã trở lại trường học. Mời xem chi tiết tại đây.
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