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THÔNG BAO
Ye tho'i gian tiêp nhn máu tInh nguyen cüa các do'n vj
Ban chi dao 4n dng hin máu tInh nguyen huyn thông báo th?yi gian tip
nhn máu cüa các cci quan, dn vj trong ngày hi Hin máu tInh nguyen (ngày
27/11/2021), tii nhà Van hóa trung tam huyn nhir sau:
Ni dung chiro'ng trinh
Bui sang: Tn' 7 giô' dn 7 gir 30 phut:
- Tuyên bô l do, giâi thiu 1ai biêu.
- Die tru&ng BCD tang hoa cho tInh nguyen vien.
- Các die tham gia hién máu tInh nguyen lam thu titc dàng k hin máu theo s1r
hixng dan cüa các tInh nguyen viên.
Tir7 giô'30 phñt dn llh 00': To chiuc tiêp nhn máu.
GIAN
Buôi sang

1

Can b, cong chi.rc, viên chtrc, nguôi lao dng thuc: các co quan, ban
Tir
ngành, doàn the cüa huyn; xã Trçrc Ms'; các trithng THCS, Tiêu hçc, 7h30'Mâm non; các doanh nghip trên dja bàn các xã, thj trân Mien 4.
9h30'

2

Tir
Can b, cOng chirc, viên chirc, ngui lao dng thuc: trithng THPT 9h30
Nguyn Träi; các trueing THCS, Tiêu h9c, Mâm non; các doanh 11 h00
nghip trên dja bàn các xä, thj trân Mien 3.
Buôi chiêu

1

Tn'
Can b, cOng chCrc, viên chüc, ngu?ñ lao dng thuc: tnrmg Cao Dàng 13h00'Kinh tê & Cong nghip Nam Djnh, Trung tam GDNN-GDTX, 14h30'
tnthng THPT Trçrc Ninh; các tnrèng THCS, Tiêu h9c, Mâm non; các
doanh nghip trên dja bàn các xã, thj trân Mien 2.
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A
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Tu

Can b9, cong chuc, vien chuc, nguxn lao d9ng thu9c: truo'ng THPT Le
14h30'Qu Don; các tnring THCS, Tiêu h9c, Mâm non; cáe doanh nghiêp 16h30'
trên dja bàn các xã, thj trân Mien 1.

Ghi chui:
- Giáo viên các Trumg THCS, Tiêu hoc, Mâm non tp trung di theo doàn cüa
các xã, thj trân.
- Tru'óv ngày hiên máu. Ngithi hiên máu nên an ung, nghi ngoi day dü, tránh
lam vic qua sue, tránh thirc dêm, bô an, uông ruç'u, bia... gay mt mói, cäng thing
truâc khi hiên máu.
- Ngày hiê'n máu:
+ An sang, trim bInh thu?mg, ung nhiu nuc; không an thtrc an nhiu m,
không uông rizçiu, bia;
+ Ghi dy dü các thông tin trén phiu dang k và np phiu theo doàn hoc
trrc tiêp cho Ban to chirc;
- Khi tham gia hién máu: Mang theo giây t? tüy than nhu: Chá'ng mink 1kw
nhân dan, the can cithc... quy djnh bat buc); Deo khau trang khi di hiên máu,
ri:ra tay bang xà phông hoc dung dch rüa tay nhanh có con sat khuan truc khi däng
k hiên máu, thirc hin theo hrnng dn cüa can b y tê và tInh nguyen viên tai diem
hiên máu, chi thi khôi diem hiên máu khi cam thây bInh thung ye sue khôe.
- Sau khi hién máu: Ung nhiu nthc ngay khi hin máu, Giti ch do an ung,
sinh hott bInh thuông; Han chê các boat dng gang sic dôi hOi nhiêu the l?c trong
2-3 ngày dâu sau hiên nhij: thi dâu the thao, dábóng, leo trèo cao, boi 1n...; Han
chê sir diring bia, risgu trong ngày dâu sau khi hiên máu.
- Thirc hin các bin pháp phông, chng djch Covid- 19.
Ban chi dao 4n dng hiên máu tInh nguyen huyn thông báo tâi các cci quan,
&n vj, trumg h9c, doanh nghip và các xâ, thj trân dê tiên hành ngay vic thông
báo tâi ngui hiên máu biêt th?i gian, bô trI cong vic và to chirc dim, don nguYi di
hin máu dam bào dü so lixçing, dñng thyi gian và dja diem. Tnrâng doàn là lânh dao
các ca quan, don vj, doanh nghip, trithng h9c; Phó ChU tjch TJBND, Chü tjch Hi
CTD các xã, thj trân./.
Noi nhân:
- BCD vn dng HMTN tinh;
- Thuông trirc Huyn us', HDND huyn;
- UBND huyn;
- BCD vn dng HMTN huyn;
- Thñ tnrng cac ca quan, don vj;
- Lãnh dao UBND xä, thj trân;
- Hi CTD các xã, thj trân;
- Cong thông tin din tCr huyn;
- Luu VT, BCD.
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