UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ

Số: 4248 /SYT-NV
V/v tăng cường phòng, chống bệnh
sốt xuất huyết Dengue, Chikungunya và
Zika trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2020

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 6517/BYT-DP ngày 25/11/2020 của Bộ Y tế về
việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Chikungunya, Zika;
Đồng thời, Sở Y tế nhận được Văn bản số 3452/BC-PAS ngày 19/11/2020
của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh về việc Báo cáo hoạt động phòng chống sốt
xuất huyết khu vực phía Nam 9 tháng năm 2020;
Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TT KSBT) căn cứ vào
chức năng, nhiệm vụ tiến hành chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện,
thị xã, thành phố (các TTYT) khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện các
nội dung sau:
* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:
- Chủ trì, phối hợp với các TTYT tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình
dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, Chikungunya, Zika trên từng địa bàn, đến tận
cấp phường/xã/thị trấn, phát hiện sớm các trường hợp bệnh để tiến hành xử lý ổ
dịch kịp thời. Xác định các ổ bọ gậy của từng xã/phường/thị trấn để có biện
pháp phòng chống phù hợp.
- Chủ trì, phối hợp với các TTYT xây dựng kế hoạch và triển khai ngay
chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi chủ động diện rộng tại các khu vực có ổ dịch
và khu vực nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tổ chức tập huấn và tập huấn lại về chẩn đoán, điều trị, giám sát bệnh
nhân, giám sát véc tơ, kỹ thuật phun hóa chất, xử lý ổ dịch, kỹ năng truyền
thông cho cán bộ y tế các tuyến và đội ngũ cộng tác viên.
- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ
quan thông tin đại chúng trên địa bàn triển khai các hoạt động tuyên truyền để
người dân hiểu nguy cơ, sự nguy hiểm của bệnh và hưởng ứng tích cực các biện
pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật
dụng phế thải chứa nước đọng, nơi bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả
cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các đoàn
kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát phòng chống dịch trên địa bàn,
đặc biệt tại các tháng cao điểm và tại các khu vực có nguy cơ cao. Đối với các tổ
chức, cá nhân cố tình không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại địa
phương theo đúng quy định, đoàn kiểm tra ghi nhận, báo cáo và tham mưu, tiến
hành các biện pháp xử lý, xử phạt.
- Khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện báo cáo hoạt động phòng chống sốt
xuất huyết 9 tháng năm 2020 gửi về Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, đồng gửi về
Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ) trước ngày 04/12/2020 các hoạt động sau: Hoạt
động tập huấn; Hoạt động giám sát; Hoạt động truyền thông; Hoạt động diệt
lăng quăng; Hoạt động xử lý ổ dịch và dập dịch diện rộng.
- Chủ trì, phối hợp, chỉ đạo các TTYT tiếp tục thực hiện, duy trì các hoạt
động trọng tâm theo kiến nghị tại Văn bản số 3452/BC-PAS ngày 19/11/2020
của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.
* Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:
- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, tổ chức thực hiện triển khai
hàng tuần chiến dịch loại trừ ổ lăng quăng/bọ gậy tới tận thôn/ấp/xóm,
xã/phường/thị trấn, đặc biệt tại khu vực đang ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết và
khu vực có nguy cơ cao, thống kê báo cáo hàng tuần qua phần mềm báo cáo
bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày
28/12/2015 của Bộ Y tế.
- Tiếp tục thực hiện, duy trì các hoạt động trọng tâm theo kiến nghị tại
Văn bản số 3452/BC-PAS ngày 19/11/2020 của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện.
Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ) theo quy định./.
(Đính kèm Văn bản số 6517/BYT-DP ngày 25/11/2020 của Bộ Y tế; Văn
bản số 3452/BC-PAS ngày 19/11/2020 của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh)
Nơi nhận:
- Như trên;
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- Website;
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