UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1372/SYT-NVY

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh trong
dịp khai trường

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đang diễn
biến phức tạp ở các tỉnh, thành phố. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh
truyền nhiễm từ đầu năm 2019 đến nay, số mắc bệnh sốt xuất huyết, tay chân
miệng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu xảy ra tại các tỉnh khu vực
phía Nam. Tại tỉnh Lạng Sơn, theo báo cáo từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 04
trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; 23 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
rải rác tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Năm học mới đã bắt đầu, nguy cơ gia tăng số mắc tại các địa phương là
rất cao trong thời gian tới do học sinh tập trung trở lại vào năm học mới, trong
khi vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi học tập, vui chơi của trẻ còn có nơi chưa
được đảm bảo, đặt biệt tại các trường mầm non, các cơ sở giáo dục đào tạo. Đây
cũng là thời điểm một số bênh truyền nhiễm dễ lây lan theo chu kỳ phát triển
của bệnh, đặc biệt là bệnh Sốt xuất huyết, tay chân miệng (từ tháng 9-tháng 12)
và một số bệnh trong mùa Thu – Đông.
Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, không
để dịch bệnh xảy ra và lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là trong các cơ sở giáo
dục trên địa bàn tỉnh; thực hiện Công văn số 667/DP-DT ngày 23/8/2019 của
Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân
miệng dịp khai trường; Công văn số 1970-CV/BTGTU ngày 20/8/2019 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất
huyết, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai tích
cực các hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện ăn
chín, uống sôi, ở sạch, bàn tay sạch và sử dụng đồ chơi sạch, thường xuyên rửa
tay bằng xà phòng; tuyên truyền, vận động người dân tham gia vệ sinh môi
trường, vệ sinh ngoại cảnh, khơi thông cống rãnh, hố nước tù, đọng... thường
xuyên vệ sinh phòng ngủ, nhà ở, loại bỏ các đồ dùng, vật dụng chứa nước đọng,
diệt lăng quăng/bọ gậy để loại bỏ nơi trú ngụ, sinh sản, phát triển của muỗi
truyền bệnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền,
cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp
phòng, chống để người dân chủ động, tích cực thực hiện và đến ngay cơ sở y tế
để khám, điều trị kịp thời khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

2. Đảm bảo sẵn sàng về thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ cho
chẩn đoán, điều trị kịp thời cho bệnh nhân và xử lý ổ dịch, hạn chế thấp nhất
trường hợp biến chứng nặng gây tử vong. Tổ chức phun hoá chất diệt muỗi chủ
động tại những nơi có chỉ số mật độ muỗi cao, tăng cường chỉ đạo diệt lăng
quăng (bọ gậy) trong cộng đồng nhằm hạn chế sự phát triển của vật chủ trung
gian gây bệnh sốt xuất huyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các điểm
nguy cơ về dịch bệnh; thực hiện việc thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh theo
quy định của Bộ Y tế.
3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các hoạt
động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh, nhất là dịch bệnh tay chân miệng tại các trường học, đặc biệt tại các
trường mầm non, nhóm trẻ gia đình; yêu cầu các cơ sở giáo dục có đủ các
phương tiện rửa tay, xà phòng, nước sạch và có vị trí thuận tiện cho người chăm
sóc trẻ và trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; tổ chức thực hiện vệ sinh
lớp học, làm sạch bề mặt và dồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các hóa chất
tẩy rửa thông thường.
4. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện các
nội dung sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, học sinh nhà trường về
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng cho bản
thân, gia đình và cho cộng đồng.
- Thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh môi trường thu gom phế thải,
phế liệu, lật úp các dụng cụ chứa nước (nếu sử dụng bể chứa nước phải có nắp
đậy kín), không để các chậu hoa, cây cảnh có chứa nước là nơi muỗi đẻ trứng và
bọ gậy sinh sống, nhằm hạn chế sự phát triển của vật chủ trung gian gây bệnh
sốt xuất huyết; thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày
bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường; thực hiện rửa tay bằng xà
phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín; sử dụng
nhà tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý và đổ vào
nhà tiêu hợp vệ sinh…
- Khi phát hiện có học sinh nghi ngờ bị sốt xuất huyết, tay chân miệng cần
thông báo ngay cho Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế trên địa bàn để tiến hành
công tác điều tra xử lý dịch bệnh, đồng thời đến ngay các cơ sở y tế để được
khám và điều trị kịp thời.
- Chủ động phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn hoặc Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổ chức tổ chức phun hoá chất diệt muỗi, hóa chất tẩy
trùng, vệ sinh môi trường, đặc biệt là những trường có phát sinh ca bệnh truyền
nhiễm.
Trân trọng cảm ơn./.
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