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Kính gửi  

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 2108/SYT-NVY, ngày 26 tháng 5 năm 2022 của 

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

năm 2022. 

Nhằm chủ động phòng, chống, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và 

tử vong, không để dịch bùng phát, lan rộng .Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung, như sau: 

- Giao phòng Kế hoạch – Tài chính:  

+ Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tăng cường tuyên 

truyền về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh 

trong trường học. Tuyên truyền học sinh, giáo viên, người chăm sóc trẻ, trẻ em 

rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Thường xuyên vệ sinh mặt bàn, ghế, làm 

sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông 

thường. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông 

báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch 

kịp thời. 

+ Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh tuyên 

truyền trên loa phát thanh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, vệ sinh ăn uống; vệ sinh môi trường của cơ sở y tế; tăng cường các 

hoạt động truyền thông phòng chống các bệnh: sốt xuất huyết, tay chân miệng, 

tiêu chảy do vi rút Rota, lỵ, thương hàn, viêm não do vi rút, viêm não do não mô 

cầu, viêm não Nhật Bản, bạch hầu, ho gà,...   

- Giao khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS: 

+ Phối hợp với PhòngY tế tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố quy 

động nguồn lực tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng 

chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân 

miệng, tiêu chảy do vi rút Rota, viêm não, bạch hầu, ho gà,...và các dịch bệnh 

mùa hè. Thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch như giám sát 

phát hiện sớm, xét nghiệm, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả,...góp phần thực 

hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội. 

+ Phối hợp với Trạm Y tế xã, phường và Ban ngành đoàn thể Thành phố 

đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch như triển khai chiến dịch vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng tại các địa bàn nguy cơ cao, 

đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ, nhà trẻ mầm non.  



+ Giám sát chặt chẽ, xử lý ổ dịch kịp thời theo hướng dẫn của Sở Y tế và 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh. Đẩy mạnh giám sát công tác tiêm chủng 

thường xuyên, tiêm chủng bổ sung và tiêm vét ngay từ các tháng đầu năm 2022, 

đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 90% trên toàn thành 

phố.  

+ Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền 

nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ 

Y tế về tuyến trên đúng thời gian quy định. 

- Giao Khoa khám bệnh tổ chức cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tránh lây 

nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất 

tử vong ở người do dịch bệnh. 

- Trạm Y tế xã, phường: 

+ Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã, phường quy động nguồn lực tiếp tục 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự 

bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy do vi rút Rota, 

viêm não, bạch hầu, ho gà và các dịch bệnh mùa hè. Thực hiện nghiêm những 

giải pháp phòng, chống dịch như giám sát phát hiện sớm, xét nghiệm, cách ly 

kịp thời, điều trị hiệu quả,... góp phần thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển 

kinh tế xã hội. 

+ Tăng cường công tác tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bổ sung và 

tiêm vét ngay từ các tháng đầu năm 2022, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho 

trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 90% theo quy mô xã, phường và sử dụng hiệu quả nguồn 

vắc xin.  

+ Phối hợp với Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS xử lý ổ dịch kịp 

thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch như vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng. 

+ Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền 

nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ 

Y tế về Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS đúng thời gian quy định. 

+ Tổ chức cấp cứu, điều trị, chuyển tuyến bệnh nhân kịp thời để hạn chế 

đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh, tăng cường các biện pháp 

phòng tránh lây nhiễm chéo tại Trạm Y tế xã, phường. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện theo 

đúng nội dung của công văn./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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