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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  832/UBND-VP Tràng Định, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
V/v tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh mùa Hè 
 

 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các cơ sở hành nghề Y trên địa bàn huyện. 

 
Thực hiện Công văn số 1019/SYT-NVYD, ngày 06 tháng 5 năm 2022 của 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Hè, 

UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, các cơ sở khám, chữa bệnh triển 

khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện; 

a) Giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch bệnh trên địa bàn; thực hiện 

các biện pháp khử trùng, tẩy uế các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch theo đúng 

hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống dịch. 

 b) Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền 

sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại các trường mẫu giáo về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh trong trường học, bảo đảm các trường học có đầy dủ 

các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi 

cho người chăm sóc trẻ và trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, làm sạch 

mặt bàn, ghế, làm sạch đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa 

thông thường. Thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước 

uống, nước sinh hoạt sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại các 

bếp ăn tập thể. Huy động hướng dẫn các em học sinh hoạt động nhằm loại bỏ 

lăng quăng, bọ gậy tại các vật dụng chứa nước trong nhà và khu vực xung 

quanh. Phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo 

ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp 

thời. 

 c) Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thực 

hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch không để bùng phát dịch trong 

cộng đồng; củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng 

phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh điều tra, xác minh, đánh giá, xử 

lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến xã/thị trấn xử lý ổ dịch khi cần thiết.  

 d) Kiểm tra, giám sát, đôn đốc y tế tuyến xã/thị trấn thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh mùa Hè tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ 

bùng phát dịch kết hợp với công tác phòng, chống COVID-19.  

 e) Tổ chức tốt việc thu dung và điều trị bệnh nhân, lưu ý những bệnh nhân 

nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do. Thực hiện tốt việc tránh lây 

nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị. Đặc biệt phòng lây nhiễm chéo giữa bệnh 
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Tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và bệnh đường hô hấp khác. Chuyển 

tuyến kịp thời những bệnh nhận nặng khi quá khả năng xử lý theo phân tuyến. 

 g) Chủ động chuẩn bị đủ kinh phí để đảm bảo nhu cầu về vắc xin, sinh 

phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh. Tham gia tập 

huấn, cặp nhật kiến thức về giám sát, phát hiện bệnh và điều trị để nâng cao 

năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là tuyến y tế xã/thị trấn. 

 h) Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa Hè tại các hộ 

gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức như: họp tổ dân phố, tập huấn, 

hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, loa đài, phát thanh, truyền hình…  

 2. Các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập 

 a) Báo cáo cơ quan y tế địa phương khi phát hiện những bệnh nhân mắc 

bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây lan thành dịch. 

 b) Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh mùa Hè 

tại cơ sở khám, chữa bệnh.  

 (Có Công văn số 1019/SYT-NVYD, ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế 

tỉnh Lạng Sơn trên hệ thống iOffice) 

UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

La Văn Dương 
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