
UBND TỈNH  BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

Số:             /SYT-NV 
V/v triển khai Chỉ thị của Bộ Y tế tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

mùa Đông Xuân
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng  10  năm 2020 

 

Kính gửi:  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh; 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Y tế Vietsovpetro; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng khám đa khoa tư nhân. 
 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-BYT ngày 22/10/2020 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân; 

 Để chủ động và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong mùa 

Đông Xuân, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong do 

bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số 

nội dung sau: 

 1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

 - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường giám sát tại cộng 

đồng, cửa khẩu, phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời, đặc biệt là bệnh COVID-19, 

MERS-CoV, cúm A(H7N9), bệnh cúm A(H5N1), A(H5N6),… chú trọng triển khai 

các biện pháp phòng chống bệnh dại, các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp 

(bạch hầu, sởi, rubella...) và các bệnh lưu hành (tay chân miệng, sốt xuất huyết...), 

xử lý triệt để các ổ dịch, khoanh vùng, không để bùng phát lan rộng. 

 - Tiếp tục duy trì hoạt động diệt lăng quăng (hàng tuần tại khu vực có nguy 

cơ cao, hàng tháng tại khu vực khác), phun hóa chất chủ động khu vực nguy cơ 

cao. 

 - Tăng cường triển khai hoạt động tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng 

dịch vụ, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt 98% trên quy mô cấp xã; thực hiện tiêm 

chủng an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19, xử lý kịp thời các phản ứng sau tiêm 

chủng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch tiêm chủng thường xuyên và tiêm bổ 

sung đã được Bộ Y tế phê duyệt. 

 - Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thường gặp 

trong mùa đông xuân, thông điệp 5K phòng chống COVID-19 (gồm Khẩu trang - 

Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) đến từng hộ gia đình, 

cộng đồng với các hình thức và ngôn ngữ phù hợp với từng địa phương. 

 - Kiện toàn và tiếp tục duy trì đội đáp ứng nhanh, giám sát dịch bệnh, 

khoanh vùng, xử lý ổ dịch, nâng cao năng lực xét nghiệm. 



 - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động vệ 

sinh môi trường, tăng cường vệ sinh cá nhân; giám sát chất lượng nước dùng cho 

ăn uống, sinh hoạt và các công trình vệ sinh tại hộ gia đình. 

 2. Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Y tế 

Vietsovpetro; các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn: 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, phân luồng 

khám bệnh, phân loại sàng lọc bệnh, thu dung, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, 

không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt là các khoa có nguy cơ cao lây 

nhiễm như hồi sức cấp cứu, thận nhân tạo, truyền nhiễm. Tổ chức tuyên truyền cho 

người bệnh, người chăm sóc về các biện pháp phòng bệnh, phòng lây nhiễm tại cơ 

sở y tế. 

 - Thực hiện phân tuyến điều trị bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, bảo đảm 

tốt việc thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, phòng chống lây nhiễm 

chéo, xây dựng phương án mở rộng điều trị khi dịch bệnh lan rộng. 

 - Sẵn sàng tổ chức các đội cấp cứu cơ động của bệnh viện để kịp thời hỗ trợ 

các đơn vị tuyến dưới khi có yêu cầu.  

 - Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới, đặc biệt là hỗ trợ 

trong công tác tập huấn về chẩn đoán, phân loại bệnh, điều trị, cách ly, phòng 

chống lây nhiễm chéo. 

 - Đảm bảo dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số 

giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng đáp ứng phòng 

chống dịch bệnh. 

 Đề nghị phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung 

công văn này đến các các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn. 

 Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các hoạt động trên, báo 

cáo định kỳ trước ngày 12 hàng tháng và báo cáo đột xuất về Sở Y tế (Phòng 

Nghiệp vụ)./. 

 (Đính kèm Chỉ thị số 23/CT-BYT ngày 22/10/2020 của Bộ Y tế) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ SYT; 

- Các PGĐ SYT (để biết); 

- KHTC; VPS; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

[da;xky] 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 
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