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Số:        /TTYT 
V/v thực hiện Công văn số 

2956/VPCP-KGVX của Văn phòng 

Chính phủ về việc dịch bệnh viêm gan 

cấp ở trẻ em  

         
 

 

 
 

 
 

TP. Cao Lãnh, ngày    tháng 5 năm 2022 

       

Kính gửi:    

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

      

Thực hiện Công văn số 2095/SYT-NVY ngày 25 tháng 5 năm 2022 của 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc thực hiện Công văn số 2956/VPCP-KGVX của 

Văn phòng Chính phủ về việc dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ em.  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị triển khai thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Tại các cơ sở y tế khi phát hiện các trường hợp viêm gan cấp tính, đặc 

biệt ở nhóm trẻ dưới 16 tuổi, phải khám, xác định để phát hiện các trường hợp 

không rõ nguyên nhân (theo định nghĩa ca bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới). 

2. Tổ chức truyền thông cho người dân biết về tình hình bệnh viêm gan 

cấp không rõ nguyên nhân và các biện pháp phòng chống tạm thời, trước mắt 

tập trung vào các biện pháp sau: Đảm bảo vệ sinh phòng bệnh cá nhân; rửa tay 

thường xuyên bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường, che 

miệng khi hắt hơi để phòng bệnh viêm gan chưa rõ nguyên nhân và một số bệnh 

truyền nhiễm phổ biến khác. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị, thực hiện tốt nội 

dung công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Web TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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