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  Kính gửi: 

- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang;  

- Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh;   

-  Bệnh viện đa khoa công lập tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

           

 Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình hình dịch bệnh do vi rút Ebola tại 

Cộng hòa dân chủ Công Gô tiếp tục diễn biến phức tạp. Tính từ tháng 4/2018 đến 

nay đã ghi nhận 2.522 trường hợp mắc, trong đó có 1.698 tử vong và đã có sự lan 

truyền dịch bệnh tại Uganda (01 trường hợp) vào ngày 11/6/2019 sau khi trở về từ 

Công Gô. 

Thực hiện Công văn số 549/DP-DT ngày 22/7/2019 của Cục Y tế dự phòng 

về việc tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Ebola.  

Để chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nước ta nói 

chung và tỉnh An Giang nói riêng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang, - Trung tâm Y tế dự phòng 

tỉnh - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố (hệ dự phòng):  

- Giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, lưu ý những người đến từ các quốc 

gia có dịch bệnh. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Ebola 

và có tiền sử đi về từ vùng có dịch trong vòng 21 ngày cần thực hiện ngay việc 

cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để xét 

nghiệm xác định; 

- Tổ chức tập huấn, tập huấn lại cho nhân viên y tế tham gia phòng, chống 

dịch bệnh Ebola với các nội dung: Quy trình hướng dẫn giám sát phòng, chống 

dịch bệnh Ebola tại cửa khẩu và cộng đồng nhằm phát hiện sớm và xử lý triệt để, 

tránh lây lan cho cán bộ y tế và cộng đồng; 

- Các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, vật 

tư, hóa chất diệt khuẩn, đặc biệt là các trang bị phòng hộ đối với nhân viên y tế để 

tránh lây nhiễm. 

 



- Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cho khách du lịch, người dân 

tại các khu vực cửa khẩu về các biện pháp phòng, chống bệnh do vi rút Ebola. 

2. Các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế huyện, thị, thành 

phố (hệ điều trị):  

- Triển khai nghiêm túc đầy đủ các hướng dẫn, quy trình chuyên môn và các 

văn bản của Bộ Y tế về giám sát; chẩn đoán, điều trị, cách ly bệnh nhân; kiểm soát 

nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải trong chăm sóc và điều trị 

bệnh nhân; 

- Hướng dẫn thực hành phòng chống nhiễm khuẩn và sử dụng các trang bị 

phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế trong khi điều tra, tiếp xúc, chăm sóc và điều 

trị bệnh nhân Ebola. Đặc biệt, chú ý khai thác tiền sử các bệnh nhân trở về từ khu 

vực đang có dịch để phát hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời, nhằm đảm bảo an 

toàn và phòng chống lây nhiễm cho nhân nhân viên y tế; 

- Thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm theo quy định và gửi về Trung tâm Y 

tế dự phòng tỉnh; 

- Rà soát chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất 

diệt khuẩn tại đơn vị.  

3. Đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch 

bệnh do vi rút Ebola và công tác báo cáo dịch theo quy định. 

 Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.  

            

                     

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ - SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 

 
 

 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-07-26T15:15:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




