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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

       Số:         /SYT-NVYD 
V/v tăng cường phòng, chống 

rét đậm, rét hại bảo vệ sức 

khỏe người dân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

 

  Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

 

                       Kính gửi:  

                                              - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

                                              - Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

                                              - Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

 

        Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh 

hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 07/01/2021 các tỉnh Bắc Bộ trời 

rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xảy ra băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở 

vùng đồng bằng phổ biến 11-15 độ, phía Đông Bắc Bộ 9-11 độ, vùng núi cao có 

nơi dưới 7 độ. Dự báo không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng, ở Bắc Bộ trời rét đậm, 

rét hại, vùng núi cao xảy ra băng giá trong vài ngày tới. 

         Để chủ động phòng chống các bệnh ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến 

sức khỏe nhân dân do thời tiết lạnh kéo dài, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn 

vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 - Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tỉnh tuyên truyền 

trên phương tiện thông tin đại chúng về phòng chống rét tại cộng đồng, hướng 

dẫn mọi gia đình cách chăm sóc người già, trẻ em, sản phụ trong mùa lạnh,.. 

cách phát hiện và khẩn trương đưa đến bệnh viện những bệnh nhân có các bệnh 

phát sinh do thời tiết lạnh,…Cảnh báo nhân dân về các tai nạn trong quá trình 

sưởi ấm như ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than tổ ong trong nhà kín; Bỏng 

lửa; Hoặc tử vong trẻ em do đèo xe máy đi ngoài trời rét... 

- Chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát các dịch bệnh thường phát sinh 

trong thời tiết lạnh đặc biệt là các  dịch bệnh mùa đông, xuân… 

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh  

- Tăng cường các biện pháp chống rét cho người bệnh điều trị nội trú và 

người đến khám bệnh tại bệnh viện như che chắn tránh gió lùa khu vực khám 

bệnh và bệnh phòng, bổ sung thêm chăn, đệm cho bệnh nhân, đảm bảo hoạt 

động các máy sưởi, điều hòa nhiệt độ tại các phòng đẻ, phòng thủ thuật, phòng 

mổ, phòng điều trị bệnh nhân nặng và cấp cứu,…cung cấp thức ăn, nước uống 

nóng cho bệnh nhân điều trị nội trú; Bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, 

chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh hoặc 

thời tiết thay đổi bất thường gây ra. 
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- Đôn đốc nhắc nhở cán bộ y tế tại các khu vực trực tiếp phục vụ, tiếp đón 

bệnh nhân khẩn trương, tận tình chăm sóc bệnh nhân; đặc biệt quan tâm đối với 

các bệnh nhân cấp cứu, người già, trẻ em, sản phụ,..; Tăng cường cán bộ cho 

khoa khám bệnh để nhanh chóng giải quyết hết bệnh nhân, không để bệnh nhân 

chờ đợi lâu hoặc phải đi lại nhiều lần; cải tiến các thủ tục hành chính và bổ sung 

thêm các bàn khám bệnh, thu viện phí,...nhằm giảm thời gian chờ đợi khám 

bệnh, chữa bệnh của người dân. 

- Tuyên truyền giáo dục bệnh nhân về các biện pháp phòng chống rét, 

phòng ngừa các  dịch, bệnh mùa đông xuân dễ phát sinh trong thời tiết lạnh như 

tim mạch, hô hấp, tiêu chảy, sốt do virus …  

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ./.  

 
Nơi nhận:      

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc Sở( B/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT,NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

         

 

       Nguyễn Ngọc Tùng 
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