
 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 
 

            Số:            /SYT-NVY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Yên,  ngày       tháng 5 năm 2022 
 

V/v tăng cường công tác PCD 
bệnh mùa hè năm 2022 

 

                        Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện Công văn số 2189/BYT-DP ngày 28/4/2022 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022. Để chủ động phòng, 
chống dịch bệnh mùa hè, không để dịch bùng phát, lan rộng; Sở Y tế yêu cầu 

Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện tốt các hoạt động sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện/Tx/Tp: 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường truyền thông 
trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thanh cơ sở về công tác 

phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè, 
vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi tiêm, thực hiện tốt 

việc vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng và nước sạch, ăn 
chín, uống chín, bảo đảm an toàn thực phẩm. Thực hiện tuyên truyền 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, báo, truyền hình… 

- Trung tâm Y tế các huyện/Tx/Tp chủ động tham mưu UBND các 

huyện/Tx/Tp triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các 
hoạt động giám sát, phát hiện sớm, cách ly, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch, 

không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng; đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở 
rộng, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn; tăng cường lấy 

mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; củng cố các đội chống dịch cơ 
động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch 

và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. 

- Tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường dưới hình thức phù 

hợp với thực tế tại địa phương; tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, các 
hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước  là nơi muỗi truyền bệnh sốt xuất 
huyết đẻ trứng và phát triển để phòng chống bệnh sốt xuất huyết. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất thực phẩm ăn ngay, cơ sở cung cấp 

suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh, cơ sở thức ăn đường phố; 
thông báo công khai các cơ sở không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.  

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng về dịch bệnh mùa hè, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện 
pháp phòng chống bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh trong trường học; bảo 

đảm có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và đặt tại vị trí thuận tiện tạo điều 



 

 

kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ, trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà 

phòng. Thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước uống, 
nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Thường xuyên vệ 

sinh mặt bàn, ghế, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc 
các chất tẩy rửa thông thường. Phát hiện sớm các 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. 

- Tổ chức kiểm tra và hỗ trợ các địa phương giải quyết ngay các khó khăn, 
vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh và có biện pháp chỉ đạo kịp 

thời, phù hợp để khắc phục các tồn tại của địa phương, tập trung các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh mùa hè. 

2. Các cơ sở điều trị: 

- Tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, 
cấp cứu, điều trị bệnh nhân, bố trí khu điều trị riêng cho bệnh nhân mắc bệnh 

truyền nhiễm, hạn chế người nhà vào thăm bệnh nhân, lưu ý đối với các bệnh 
nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Thực hiện tốt phòng tránh 

lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, đặc biệt phòng việc lây nhiễm chéo giữa 
bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp khác ; 

- Chuẩn bị đầy đủ kinh phí, thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất cho công 
tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và đáp ứng các tình huống dịch bệnh. Tổ chức 

tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các 
tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế; 

          - Chủ động lấy mẫu để xét nghiệm các trường hợp có sốt đến khám và 
điều trị;  

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, cảnh quan tại cơ sở điều trị, phối hợp 
với hệ dự phòng trong việc phát hiện, báo cáo ca bệnh đúng qui định nhằm xác 
định ổ dịch để có biện pháp xử lý kịp thời; phun diệt muỗi trong bệnh viện, các 

phòng bệnh; cung ứng đầy đủ màn cho người bệnh điều trị nội trú, tuyên truyền 
để người bệnh và người nhà bệnh nhân hiểu và phòng tránh muỗi đốt để phòng 

chống bệnh sốt xuất huyết; 

Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, 

dịch bệnh truyền nhiễm về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, ĐT: 024.38456255, fax: 
024.37366241, Email: baocaobtn@gmail.com) và Sở Y tế theo quy định tại 

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

Sở Y tế yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                       
- Như trên;              
- UBND tỉnh (báo cáo);  
- GĐ và các PGĐ SYT (báo cáo); 
- Sở TT&TT (p/hợp); 
- Sở GD&ĐT (p/hợp);              
- UBND các huyện, Tx, Tp (p/hợp);   
- Lưu: VT, NVY (H). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

   Huỳnh Lê Xuân Bích 
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