
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIUỘC
Số:         /UBND-VHXH

Về việc tăng cường phòng, chống 
dịch bệnh sốt xuất huyết, 

tay chân miệng, sởi, bạch hầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày        tháng 3 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trạm Y tế xã, tổ Y tế thị trấn.

Tính từ đầu năm đến ngày 01/3/2021 toàn huyện có ca mắc bệnh SXH là 
44 ca, tăng 8 ca so với cùng kỳ năm 2020 (36 ca), xảy ra 11 ổ dịch, tăng 10 ổ 
dịch so với cùng kỳ năm 2020 (01 ổ dịch). Bệnh tay chân miệng mắc 55 ca, tăng 
21 ca so với cùng kỳ năm 2020 (34 ca). Bệnh sởi và bạch hầu chưa ghi nhận ca 
mắc.

Trước tình hình trên, để chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, 
tay chân miệng, sởi, bạch hầu, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nêu 
trên, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc:
- Chuẩn bị sẵn sàng nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc để đáp 

ứng công tác điều trị. 
- Tổ chức phân luồng và có khu khám riêng để sàng lọc bệnh, cho nhập 

viện điều trị nội trú các ca bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, bạch hầu 
theo đúng hướng dẫn, đúng tuyến, tránh quá tải và giảm lây nhiễm chéo trong 
bệnh viện.

2. Trung tâm Y tế:
- Tăng cường hoạt động giám sát ca bệnh, véc tơ truyền bệnh. Phát hiện 

sớm các trường hợp mắc để xử lý triệt để ổ dịch kịp thời và đúng thời gian quy 
định, hạn chế tối đa trường hợp mắc và tử vong, khống chế không để dịch bệnh 
sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, bạch hầu bùng phát và lây lan rộng.
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- Tăng cường công tác truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hướng dẫn 
người dân thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, diệt muỗi, 
diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, thường xuyên tẩy rửa đồ chơi trẻ em.

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh tuyên truyền 
tin bài về các bệnh trên loa đài 4 lần/tháng khi có dịch phát liên tục.

- Kiện toàn đội xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, đội phản ứng nhanh xử lý dịch 
tuyến huyện và xã, thị trấn.

- Chuẩn bị sẵn cơ số thuốc, hóa chất sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị tuyến 
dưới khi cần thiết.

- Xây dựng kế hoạch chiến dịch diệt lăng quăng ở các xã có chỉ số côn 
trùng vượt giới hạn. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay 

chân miệng, sởi, bạch hầu trong các trường học, đặc biệt là nơi có học sinh đang 
mắc bệnh. 

- Tuyên truyền giáo viên, học sinh áp dụng các biện pháp phòng bệnh tại 
nhà.

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh:
Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung 

cấp thông tin đầy đủ, kịp thời nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các 
biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, bạch hầu.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Tham mưu UBND huyện cân đối cấp kinh phí kịp thời để thực hiện tốt 

các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động truyền thông.  
6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện: 
- Chỉ đạo đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tổ 

chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm và thực hiện diệt muỗi, diệt lăng 
quăng thường xuyên.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế trong công tác phát hiện dịch bệnh 
và tham gia xử lý ổ dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, bạch hầu.

7. UBND các xã, thị trấn:
- Chỉ đạo các ngành phối hợp với Trạm Y tế xã, tổ Y tế thị trấn triển khai 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xử lý ổ dịch nếu có.
- Củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người.
- Chỉ đạo các ban ngành xã, thị trấn tổ chức hoạt động phòng chống dịch 

bệnh một cách có hiệu quả, không hình thức và phù hợp với tình hình dịch bệnh 
tại địa phương.
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Ngoài việc triển khai công tác phòng chống dịch tại khu vực dân cư cần 
chú trọng đến các khu vực công cộng như tại các cơ quan, công trình, xí nghiệp, 
nghĩa trang, trường học...; Phải yêu cầu các đơn vị đóng trên địa bàn, đặc biệt là 
các trường học, công trường xây dựng phối hợp và thực hiện nghiêm túc các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh, thường xuyên tiến hành kiểm tra việc chủ 
động phòng chống dịch bệnh của các đơn vị này.

8. Trạm Y tế xã, tổ Y tế thị trấn:
- Tham mưu UBND xã, thị trấn lập kế hoạch chiến dịch diệt lăng quăng 

phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, bạch hầu khi xã có nguy 
cơ mắc bệnh cao. 

- Tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh, cập nhật đầy đủ, kịp thời, 
chính xác thông tin ca bệnh, tình hình ổ dịch để kịp thời triển khai các biện pháp 
chống dịch, khống chế không để dịch bệnh bùng phát và lây lan rộng.

- Mỗi Trạm Y tế xã, tổ Y tế thị trấn phải có 1 hồ nuôi cá bảy màu và nhân 
rộng giống cá nuôi tại các điểm nuôi cá trong ấp, khu phố, đảm bảo dự trữ đủ cá 
tại địa phương nhằm hỗ trợ việc xử lý ổ dịch và chiến dịch diệt lăng quăng.

- Chủ động và phối hợp cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, các 
biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, bạch hầu cho 
Đài Truyền thanh xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

- Chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử trùng cung cấp cho trường học và hộ gia 
đình lau chùi khi có dịch bệnh tay chân miệng, sởi, bạch hầu xảy ra.

Theo nội dung trên, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên 
quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- CT, PCTVX;
- Như trên;
- Lưu: VT, TTYT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thị Ngọc Vui
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