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THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 

         

 Theo thông báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến hết sức phức tạp, 

tính đến ngày 28/06/2022 cả nước ghi nhận hơn 37.104 bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất 

huyết, trong đó có 13 trường hợp đã tử vong. Dự báo dịch sốt xuất huyết có thể bùng 

phát mạnh trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã 

xuất hiện 2 ổ dịch tại Huyện Lộc Hà và Huyện Kỳ Anh. Tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ 

Anh tính đến ngày 29/06/2022 đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với NS1Ag ở 

thôn Tuần Tượng 01 ca, Bắc Sơn 03 ca và thôn Đông Sơn 05. Để chủ động triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, hạn chế tối đa số 

ca mắc và tử vong. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã đề nghị Ban cán sự các thôn, các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tuyên truyền nhân dân thực hiện một số biện pháp 

phòng chống dịch như sau:  

        1.Bệnh sốt xuất huyết không lây từ người sang người, mà lây qua vật trung gian 

đó là do muỗi vằn đốt từ người bệnh sang người lành, bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh 

sốt xuất huyết, hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu vì vậy cách tốt nhất để chủ 

động phòng chống bệnh sốt xuất huyết yêu cầu mọi người, mọi nhà. 

       +Vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải để tránh chỗ muỗi trú 

ẩn. 

       + Khơi thông cống rãnh, ao tù nước đọng, thường xuyên lau chùi các dụng cụ 

chứa nước sinh hoạt, lật úp hoặc thu gom các dụng cụ chứa nước không cần thiết như: 

chum, vại, lốp xe cũ, lon bia, các vật dụng gia đình, các loại phế thải có thể chứa nước 

... để diệt bọ gậy tránh chổ muỗi đẻ trứng với phương châm “Không có loăng 

quăng/bò gậy, không có muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết. 

       + Dùng các dụng cụ diệt muỗi, xua muỗi. 

       + Thường xuyên nằm ngủ mắc màn để phòng tránh muỗi đốt. 

       + Đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi có một trong các dấu hiệu như: sốt cao, đau 

đầu, mệt mõi, đau nhức hai hố măt… 

2.Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên 

hệ thống truyền thanh của xã cũng như của thôn để người dân hiểu và chủ đọng 

phòng, chống dịch sốt xuất huyết cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. 



3.Thực hiện nghiêm, kịp thời, đầy đủ, chính xác về chế độ thông tin, báo cáo 

theo thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc 

hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiểm. 

Tiếp tục điều tra bệnh nhân tại các thôn nhằm phát hiện sớm ca bệnh. Báo cáo 

tình hình dịch hằng ngày cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã; Trung tâm Y tế 

huyện để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Cử cán bộ trực dịch 24/24h (Bao gồm thứ 7 và chủ nhật); thường trực tại xã để 

chỉ đạo và đôn đốc các ban ngành đoàn thể cấp xã phối hợp triển khai tốt công tác 

phòng, chống dịch. 

4.Công tác phòng, chống dịch tiếp theo 

4.1. Tiếp tục chỉ đạo, Phối hợp giám sát tình hình dịch SXH; giám sát ca bệnh 

nghi ngờ tại cộng đồng.  

4.2. Hàng tuần triển khai vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại các thôn nhằm hạn 

chế dịch lây lan và bùng phát trên diện rộng. 

4.3. Rà soát vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

4.4. Tăng cường truyền thông sâu rộng tới đông đảo người dân bằng nhiều hình 

thức một cách hiệu quả. 

Đề nghị các đồng chí  đoàn công tác phụ trách các thôn theo QĐ23 của BTV 

Đảng ủy bám nắm địa bàn phụ trách, chỉ đạo các thôn tổ chức lao động, rà soát lập 

danh sách các đối tượng có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mõi, đau nhức hai hố 

măt…, hướng dẫn đến ngay trạm y tế hoặc trung tâm y tế huyện để được khám và 

triệu trị. 

Yêu cầu các thôn, các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm 

thông báo này để mọi người dân biết phòng, chống bệnh sốt xuất huyết đạt kết quả 

cao nhất./.                                       
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