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V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh

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

#DiaDiemNgayBanHanh

                                      Kính gửi:
- UBND huyện, thị xã, thành phố;                   
- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Công văn số 5995/BYT-DP ngày 24/10/2022 của Bộ Y tế về việc tăng 
cường công tác phòng, chống cúm gia cầm;

Căn cứ Công văn số 1059/DP-DT ngày 21/9/2022 của Cục Y tế dự phòng về việc 
tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Adeno;

Căn cứ thông báo số 1430/TB-BYT ngày 25/10/2022 của Bộ Y tế về kết luận, chỉ 
đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc tăng 
cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng phòng COVID-19;

Căn cứ Công văn số 7068/UBND-KGVX ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 382/TB-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh về Kết 
luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, Chiến dịch 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian tới, đặc biệt hạn chế số ca tử vong, Sở Y tế Quảng Nam đề nghị các đơn vị 
thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Đối với dịch COVID-19
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 trong công 
tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là sắp tới thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển 
mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho vi rút dịch bệnh lây lan, phát triển; tiếp tục 
giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch 
bệnh bùng phát.

- Về công tác tiêm chủng: 
+ Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên; 

tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ cao; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 
12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; tiếp tục rà soát số 
liệu tiêm chủng và thúc đẩy việc cập nhật dữ liệu tiêm chủng hàng ngày lên hệ thống 
Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19; 

+ Thực hiện đúng, kịp thời công tác báo cáo tiêm chủng…;
2. Đối với dịch bệnh Sốt xuất huyết
Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 2441/SYT-NVY ngày 

28/10/2022 của Sở Y tế Quảng Nam; 
Tăng cường công tác truyền thông giáo dục trên các phương tiện thông tin để 

nâng cao kiến thức phòng chống sốt xuất huyết đến người dân, nhấn mạnh thông tin đã 
có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh; 



Các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường công tác chẩn đoán phát hiện sớm và điều 
trị thích hợp, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và 
chuyển tuyến kịp thời làm tăng nguy cơ trở nặng và tử vong.

3. Đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ
Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 2255/SYT-NVY ngày 

05/10/2022 của Sở Y tế Quảng Nam. Tăng cường thực hiện nghiêm giám sát dịch 
bệnh tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự 
kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời.

4. Đối với bệnh cúm lây truyền từ gia cầm sang người (cúm A/H5)
- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều tra các trường hợp người nghi

nhiễm các chủng cúm gia cầm, xử lý sớm, triệt để ổ dịch tại các địa phương. Rà soát 
các hướng dẫn chuyên môn về giám sát, phòng chống cúm gia cầm trên người; xây 
dựng phương án phòng, chống dịch.

- Phối hợp với ngành thú y địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh cúm 
trên gia cầm để có các biện pháp dự phòng lây sang người và chuẩn bị sẵn sàng các 
biện pháp đáp ứng; tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm 
lây sang người tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao.

5. Đối với bệnh do vi rút Adeno và các bệnh dịch nguy hiểm khác
- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch do vi 

rút Adeno, triển khai xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng. Báo cáo kịp 
thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh theo quy định;

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tốt công tác thu dung, 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, phòng chống lây nhiễm chéo; hướng dẫn 
người chăm sóc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về nguy cơ nhiễm bệnh và tuân thủ 
các biện pháp dự phòng lây nhiễm bệnh; không để lây lan và bùng phát các ổ dịch tại 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, truyền thông nguy cơ, trong đó tập trung vào các nội dung khuyến 
cáo phòng chống lây nhiễm (thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, rửa tay 
với xà phòng và nước sạch; che miệng, che mũi khi ho, hắt hơi; không dùng chung các 
vật dụng cá nhân với người bệnh, nhất là các vật dụng có chất tiết của người bệnh...). 

6. Đối với công tác truyền thông 
Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, nhất là 

các bệnh truyền nhiễm mới nổi. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin về tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 theo công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + 
công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”

Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Cục Y tế dự phòng;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- GĐ, PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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