
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

 THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:       /TTYT-KSBT TP.Cao Lãnh, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v tăng cường công tác phòng, chống 

bệnh Tay chân miệng 

 

 

Kính gửi:  

  -  Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Cao Lãnh; 

- Khoa KSBT và HIV/AIDS; 

- Khoa Khám bệnh; 

- Trạm Y tế Xã/Phường. 

 

Thực hiện Công văn số 2060/SYT-NVY ngày 24 tháng 5 năm 2022 của sở 

Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay 

chân miệng; 

Để tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, nhằm giảm đến 

mức thấp nhất số trường hợp mắc, tử vong, không để dịch bệnh lan rộng và kéo 

dài.  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Khoa KSBT và HIV/AIDS: 

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tay chận miệng trên địa bàn quản 

lý, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ 

dịch ngay khi phát hiện; củng cố các đội đáp ừng nhanh, đội cấp cứu lưu động 

sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong 

việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. 

- Dự trù đầy đủ hoá chất phục vụ cho công tác chống dịch trong các tình 

huống. 

- Tham mưu tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện 

bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, 

đặc biệt là y tế cơ sở. 

2 . Khoa Khám bệnh: 

- Tổ chức tốt hoạt động phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu 

dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, bố trí khu điều trị riêng cho bệnh nhân mắc 

bệnh truyền nhiễm, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. 

- Dự trù đầy đủ thuốc, phương tiện, vật tư, hoá chất cho công tác cấp cứu, 

điều trị bệnh nhân và đáp ứng các tình huống dịch bệnh. 

- Thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, đặc 

biệt phòng việc lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm 

phổi và viêm đường hô hấp khác. 



 

 

3. Trạm Y tế xã/phường: 

- Cập nhật thông tin phản hồi các ca bệnh Tay chân miệng từ Khoa KSBT 

và HIV/AIDS, tiến hành xác minh ca bệnh trên địa bàn quản lý chú ý báo về 

khoa các trường hợp bệnh học tại các trường mần non, mẫu giáo, nhóm trẻ tư 

thục trên địa bàn để có biện pháp giám sát, xử lí kịp thời. 

- Tăng cường công tác phát hiện bệnh sớm từ thông tin của người dân, 

mạng lưới y tế khóm, ấp và khám bảo hiểm tại Trạm Y tế. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh tay chân miệng tại 

cộng đồng. 

- Tham mưu cho UBND xã/phường, xây dựng kế hoạch tuyên truyền 

phòng, chống bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu 

giáo, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn quản lý. 

2. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường mầm non, 

mẫu giáo, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau: 

- Tăng cường công tác phát hiện sớm, cách ly sớm các trẻ nghi nhiễm, 

nhiễm bệnh tay chân miệng, thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, 

hướng dẫn học sinh thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch. 

- Tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh tay chân miệng trong các 

trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ tư thục bằng nhiều hình thức. Thực hiện 3 

sạch: ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và đồ chơi sạch. 

-  Các trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ tư thục thực hiện báo về khoa 

KSBT và HIV/AIDS Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh qua SĐT: 

02773.858.996 khi phát hiện các ca nghi nhiễm, nhiễm bệnh tay chân miệng để 

có biện pháp giám sát, xử lý kịp thời không để dịch bùng phát. 

Trung tâm Y tế thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện tốt tinh 

thần công văn này để ngăn chặn sớm nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, ảnh 

hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. 

Trân trọng! 

Nơi nhận 
- Như trên: 

- Website TTYT; 

- Lưu VT, KSBT và HIV/AIDS./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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