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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 13 tháng  03  năm 2020 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

  

Trong điều kiện thiếu nước ngọt cho sinh hoạt đặc biệt là ăn uống dẫn đến 

phát sinh dịch bệnh, chú trọng là bệnh đường tiêu hóa. Việc trữ nước sạch của 

người dân trong các chum, vại, bể chứa có nguy cơ trở thành môi trường cho 

muỗi phát triển, dễ phát sinh các bệnh do muỗi truyền, đặc biệt là bệnh số t xuất 

huyết (SXH)....  

Để đảm bảo sức khỏe cho người dân trong phòng chống dịch bệnh.  Thực 

hiện Công văn số 1124/BYT-KHTC ngày 09/03/2020 của Bộ Y tế về việc chủ 

động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, Sở Y tế 

đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền hướng dẫn cho người dân nội dung xử lý nước hộ gia đình 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Cục 

Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế (địa chỉ: http://vihema.gov.vn/huong-dan-

mot-so-bien-phap-xu-ly-nuoc-ho-gia-dinh-bang-cac-bien-phap-don-gian.html).  

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt, nước sử dụng trong các cơ sở y tế; có phương án bảo đảm 100% 

cơ sở y tế có đủ nước sạch để sử dụng.  

3. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây qua 

đường tiêu hóa, bệnh ngoài da, bệnh SXH và những bệnh do muỗi truyền.  

http://vihema.gov.vn/huong-dan-mot-so-bien-phap-xu-ly-nuoc-ho-gia-dinh-bang-cac-bien-phap-don-gian.html
http://vihema.gov.vn/huong-dan-mot-so-bien-phap-xu-ly-nuoc-ho-gia-dinh-bang-cac-bien-phap-don-gian.html


4. Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 464/SYT-NVY ngày 25/02/2020 

của Sở Y tế về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt để 

phòng tránh phát sinh dịch bệnh. 

5. Căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị, địa phương, các đơn vị đề xuất cấp 

hóa chất khử khuẩn nước (viên Aquatabs) về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) 

trước ngày 31/03/2020; theo địa chỉ: thhanh02@angiang.gov.vn, điện thoại: 

0919.272.830 (Trần Hữu Hạnh) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Chính phủ phê duyệt. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện./.  

 

 

  

 

 

    
       Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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