TH NG
Anh ch em thân mn,
Nhng ngày này, mi chúng ta dù  trong hoàn cnh nào vn ang cùng
nhau n lc i qua cn bão Covid -19. Trong khi nhng lc lng tuyn u ang
cng mình  bo v sc khe cng  ng, thì s góp sc c a mi ng i dân chính
là  yên. yên nhng không phi là ng yên, mà mi ng i tùy theo sc c a
mình  u có th làm vic gì ó nh bé chung tay  chúng ta tip sc cùng nhau
i qua dch bnh.
Còn nh khi t nc chúng ta b gic ngoi xâm lng, không ch nhng anh
lính tr mà “gic n nhà àn bà cng ánh”, c nc hng hc ng lên bo v
hòa bình dân tc. Khi nhng cn l quét hàng nm gây bao thng au cho khúc
rut mi n Trung, nhng ng i con cùng chung dòng máu Vit ã không qun ngi
gian khó, xn tay áo góp lng thc, vt dng, hin kim, gi gm bao yêu thng
ong y n  ng bào mình ang chu nh hng nng n bi thiên tai.
Nm ngoái, khi à N ng, Hi Dng và các tnh phía Bc “lâm bnh” nng
bi i dch Covid -19, nhng chuyn xe cu tr ch y yêu thng c a bà má
mi n Nam, anh hai Sài Gòn hay c a ng i em Tây Nguyên bon bon vt èo núi,
 ng xa hng v nhng ng i thân yêu ang au m.
Và hôm nay, trong sut ba tháng qua Sài Gòn thân yêu c a chúng ta “lâm
bnh” cng bi i dch Covid -19 và ngày càng tr nng hn. c xem là anh
Hai trong gia ình, Sài Gòn cha bao gi và không cho phép mình c “m”. Th
nhng,…
Nhng bó rau c qu ti xanh ngt ngào ngha tình, nhng tình nguyn
viên vi trái tim n ng m t mi mi n quê hng li bon bon trên nhng chuyn
xe ngày êm  khp mi mi n T quc t v Sài Gòn  mà san s yêu thng —
chung tay vt qua i dch. Tuy rng x bc, x ông — khp trong b cõi cng
dòng anh em. Tt c ch  mong Sài Gòn sm kho li, Vit Nam sm chin thng
i dch.
Vn c mnh danh là thành ph không ng , nhng nhng ngày tr bnh
này  ng ph Sài Gòn li yên ng l th ng. Nhng  mt phía góc khác, ti các
bnh vin, các khu cách ly vn cng mình chng chi tip nhn các ca bnh nhim
mi tng lên hàng phút, hàng gi ; các bp n t thin vn liên tc sáng èn, nhp
nhàng ch yêu thng cho các lc lng tuyn u. Nhng hình nh mang thông
ip “ai cn n ly, ai n xin nh ng cho ng i khác”, nhng cây ATM go khp
ni, nhng c khoai, bó rau c tng, ó không ch là vt cht mà còn p y lòng
nhân ái, tình yêu thng dành cho  ng bào c a mình.

Chúng ta, nhng thành viên Hòa Bình ang sinh sng ti Sài Gòn, chúng ta
thu hiu v nhng lo âu trong lòng mình t ngày Sài Gòn tr bnh. Chúng ta hiu
hn lúc nào ht Sài Gòn ang rt cn chúng ta.
Hng ng l i kêu gi c a ngành Y t thành ph qua công vn s
4878/SYT-TCCB ngày 22/07/2021 v vic huy ng b sung ngu n nhân lc 
h tr ngành Y t phòng chng dch Covid-19, Ban Chp hành Công oàn khuyn
khích và ng viên CBCNV, c bit là các anh ch em di 40 tui, có sc kho tt,
c thân hoc s n sàng t nguyn ng ký tham gia h tr hot ng chng dch
ti thành ph. Chúng ta, không phân bit giàu nghèo, ngành ngh hay v trí mà s
thêm cánh tay ni dài yêu thng lan ta bng nhng hành ng nh ý ngha cho
thành ph thân yêu, cho thành ph Sài Gòn mà trong tim mi ng i luôn tâm nim
ó là quê hng th hai c a mình.
Trên tinh thn t nguyn c a cá nhân, tùy vào kh nng và chuyên môn c a
mi ng i, S Y t TP.HCM s sp xp nhim v phù hp cho tình nguyn viên,
nh: Khám và i u tr bnh nhân Covid-19; H tr i u dng chm sóc bnh
nhân; Vn chuyn bnh nhân, vn chuyn mu xét nhim; Vn chuyn hàng hóa
n khu cách ly; Nhân viên v sinh bu ng bnh, hành lang, khuôn viên chung ti
các c s i u tr bnh nhân Covid-19; Tham gia ly mu xét nghim, truy vt ca
bnh; Ph giúp công tác hu cn, sp xp, dn v sinh ti các khu cách ly; Phun
kh khun; Cp phát thuc; Nhp liu, trc cht,....
Các tình nguyn viên s c S Y t TP.HCM u tiên tiêm vaccine nga
Covid -19 cùng các ch  khác theo quy nh c a c quan nhà nc. Anh ch em
tham gia công tác tình nguyn viên c Tp oàn chi tr lng y  , ph cp
ti n cm, chi phí i li (xng) và cung cp các  trang thit b y t bo v an toàn
bn thân trong quá trình tham gia chng dch c a thành ph.
Hn chót thi gian ng ký: 12h00 ngày th Nm, 29/07/2021(theo biu mu
ính kèm).
ng ký xin gi v: Ch Trn Th Minh Th, Email:thu.tran@hbcg.vn, in
thoi: 0917 640 453.
Ban Chp hành Công oàn rt mong và tin rng, trn i dch này s sm
c y lùi, chúng ta s chin thng c dch bnh và sm tr li cuc sng sinh
hot và làm vic trong trng thái bình th ng mi. “Sài Gòn tôi s tái sinh rng
ng i/ S nh lúc xa s li vui/ Bình Tân, Gò Vp, Hóc Môn, Phú Nhun/ S ôm sit
nhau, bt tay, vui mng”.
Trân trng.
BAN CHP HÀNH CÔNG OÀN TP OÀN

