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Từ những tháng cuối năm 2018 đến nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong cả 

nước vẫn còn diễn biến phức tạp, các bệnh lưu hành vẫn còn số ca mắc cao, tình hình dịch 

bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra ở một vài địa phương. Cùng với thời tiết vào mùa Đông 

xuân và nhân dịp nghỉ Tết nhiều ngày, gia tăng giao lưu đi lại trong dịp tết và mùa lễ hội là 

điều kiện rất thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan, bùng phát đặc biệt là các bệnh lây 

qua đường hô hấp và đường tiêu hóa. 

Thực hiện Công văn số 1479/DP-DT ngày 28/12/2018 của Cục Y tế dự phòng về việc 

“Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết và mùa lễ hội năm 2019”. Nhằm tăng 

cường công tác phát hiện sớm, xử lý dịch kịp thời không để dịch bùng phát trong dịp Tết và 

mùa lễ hội năm 2019. Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trong tỉnh thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Đối với các Bệnh viện công lập và tư nhân:  

- Tổ chức tốt công tác thu dung, phân luồng khám bệnh, phân tuyến điều trị bệnh 

nhân, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử 

vong, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng chống lây nhiễm 

chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện đúng các quy định về quản lý chất thải;  

- Đảm bảo đầy đủ nhân lực trực Tết và mùa lễ hội, Đội cấp cứu lưu động, cơ số thuốc, 

vật tư, hóa chất..., để sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ tuyến cơ sở kịp thời xử lý dịch nếu có xảy ra; 

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện ca bệnh hàng ngày tại đơn vị. Khi phát hiện 

có trường hợp nghi ngờ là bệnh truyền nhiễm gây dịch như: Cúm A (H1N1), (H5N1), hoặc 

tiêu chảy cấp nghi ngờ dịch Tả…, tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gởi đến Trung tâm Y tế dự 

phòng tỉnh; 

- Thực hiện việc thông tin báo cáo ca bệnh theo Quy định tại Thông tư số 

54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 2. Đối với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 

- Củng cố các Đội cơ động chống dịch để sẵn sàng đi điều tra, xử lý ổ dịch khi có yêu 

cầu. Tổ chức trực phòng, chống dịch trong các ngày nghỉ Tết và mùa lễ hội tại đơn vị;  

- Chỉ đạo, theo dõi các Trung tâm y tế huyện , thị, thành phố thực hiện giám sát chặt 

chẽ các trường hợp bệnh hàng ngày tại khoa khám, chữa bệnh và cộng đồng để thực hiện 

điều tra, xác minh ca bệnh/ổ dịch đồng thời triển khai các biện pháp xử lý khi có dịch; 

- Chuẩn bị thuốc, hóa chất, máy móc, vật tư, trang thiết bị..., đảm bảo đủ cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ tuyến cơ sở đạt hiệu quả; 

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở cung cấp, sản xuất, chế biến nước uống, nước sinh 

hoạt, kịp thời phát hiện sai sót và xử lý; 



 - Có kế hoạch phối hợp liên ngành kiểm tra công tác An toàn vệ sinh thực phẩm trên 

địa bàn, đặc biệt chú ý đến các tụ điểm đông người, thức ăn đường phố, tiến hành xử lý 

nghiêm các đối tượng khi vi phạm; 

- Duy trì việc trao đổi thông tin với cơ quan Thú y tỉnh, huyện về tình hình dịch bệnh 

trên gia súc, gia cầm.., để phối hợp điều tra, xử lý khi cần thiết; 

- Phối hợp, hỗ trợ với các BVĐK, TTYT huyện, thị, thành phố trong công tác lấy mẫu 

bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển nhanh về TTYTDP tỉnh, Viện Pasteur TP.HCM; 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo dịch nhanh chóng và kịp thời. 

3. Đối với Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan ở tỉnh, huyện thực hiện tuyên truyền 

giáo dục cộng đồng về kiến thức và các biện pháp phòng chống các dịch bệnh (ăn chín, uống 

chín, vệ sinh an toàn thực phẩm, rửa tay với xà phòng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 

trường...), các dấu hiệu phát hiện bệnh sớm, xử lý ban đầu… 

4. Đối với Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế:  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu đối với người qua lại biên 

giới, đặc biệt chú ý đối tượng đến từ các khu vực đang có dịch. Phối hợp với cơ quan chức 

năng tăng cường kiểm tra phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm. 

5. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố:  

- Đối với hệ điều trị tại các TTYT huyện, thị, thành phố thực hiện công tác khám 

chữa bệnh phòng, chống dịch bệnh như các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Đối với hệ dự phòng: Kết hợp cùng các Ban ngành liên quan tăng cường giám sát 

phát hiện sớm, điều tra dịch tễ các trường hợp nghi ngờ/mắc, trường hợp bệnh xâm nhập, 

đặc biệt là các ổ dịch cũ, các trường hợp về từ vùng có dịch, tổ chức cách ly, quản lý kịp 

thời. Triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh, 

lưu ý các bệnh cúm gia cầm, ho gà, sởi, rubella, tiêu chảy, tay chân miệng, không để dịch 

bùng phát và lan rộng; thực hiện theo dõi diễn biến bệnh/dịch hàng ngày theo quy định; 

Củng cố Đội cơ động, đảm bảo trực phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị. Thực hiện 

nghiêm túc công tác báo cáo theo Thông tư 54/2015/TT-BYT;  

Rà soát, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, hóa chất, thuốc, nhân lực hỗ trợ cho tuyến cơ sở 

đáp ứng kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. 

Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung 

trên. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện bằng văn bản và email cho Phòng Nghiệp vụ Y - 

Sở Y tế (nghiepvusytag@yahoo.com) và Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm – Trung tâm Y 

tế dự phòng (kksbtn@gmail.com) trước ngày 18/01/2019. 

Trân trọng kính chào./.   

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Y tế dự phòng (để báo cáo); 

- UBND tỉnh AG (để báo cáo); 

- BGĐ; 

- Lưu: VT, NVY. 
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