
Hoàng Win Phüe 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIET NAM 
THI XA CIJA LO Dc 1p -Ty' do - Hnh phüc 
So: /UBND —YT Cz'a Ló, ngàv tIithg 5 näm 2022 

V/v tang cu'àng giám sat phông, 

chông bnh diu maa khi 

KInh g11i: 

- Trung tarn Van hóa the thao vâ truyên thông; 

- Trung tarn Y té Cra Lô; 

Thrc hiên cong van so 2090/SYT-NVY ngãy 26/5/2022 ciia SG Y té Ngh 

An ye vic tang cu'ô'ng giárn sat phOng, chOng bnh du rnôa khi. UBND th xã 

yêu câu: 

Trung tarn Y t, Trung tarn Van hóa the thao và truyên thông can ca chrc 

nãng, nhirn vi triën khai thçrc hin tang cuô'ng cOng tác phông, chOng bnh du 

rnüa khi. Theo cOng van cüa Sä Y tê Ngh An sO 2090/SYT-NVY ngy 

26/5/2022. (Phó to gt'i kèrn./,_ 

No'! u/ian: 

- Nhu trén: 

- UBND Tinli (B/c): 

- S Y té (b/c): 

- Chu tch. các PCT UBND tlii xa: 
- Luu VTYL 

TM.UY BAN NHAN DAN 

KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 



UBND TiNH NGH AN 
SO V TE  

S: 2090/SYT-NVy 

V/v tang cuOng giám sat, 
phOng chông bnh dILI na khi 

CONG HOA XA HO! Cl-lU NGHIA VIET NAM 

Dclp-Tirdo- I-liinh phüc 

I'vghe An, ngàv 26 thong 05 nOm 2022 

KInh gui: 

- Trung tarn Kiêrn soát bnh tt tinh; 

- Trung tarn Y t cac huyn. thj xâ và thành phO Vinh: 

- Cãc co' si khárn. ch&a bënh trên dia bàn, 

tinh Ngh An. 

Thrc hin Cong van s 2668/BYT-DP ngâv 24/5/2022 cüa B Y të và Cong 

van so 551/DP-DT ngày 25/5/2022 cüa B Y tê ye vic tang cung giárn sat. 

phOng chOng bnh du rnOa khi kèm theo). S Y të yëu câu Trung tarn Kiêrn soát 

bnh tt; Trung tarn Y t các huyn. thj xa. thành phO Vinh vâ các co' s khárn. 

chra bnh trên dja bàn tinh trin khai các ni dung nhu sau: 

I. Tang cuOng giárn sat phát hin các trng hpp nghi ngä ngay ti ci'a 

khâu. nht là các trung hçip di v tr các quc gia dang lu'u hành dch hnh du 

rnOa khi. 

2. Các co' s y tê tang ciräng giárn sat phát hin tri.xOng hp nghi ngO tru'o'ng 

hçip CO the rnc bnh du rnàakhi (theo cinh ngIia cz)a Tóchic Y1thgió'i). Khi 

phát hin, báo cáo ngay Sâ Y t dC phi hqp vOi các Vin V sinh djch t. Pasteur 

dC chn doán xác dinh ca hënh. 

3. T chôc truyn thOng. nâng cao nhn thrc cho ngu'äi dan ye tinh hinh 

bnh du rn.iia khi và các bin phap phOng chOng tarn thOi: 

- Tránh tip xOc gn gui vi ngri mac bnh du màa. ti'ánh tiCp xüc trrc tiCp 

vi vet throng. djch co the. gipt ban và các vt dyng. dO dàng hj nhim mm hnh. 

- Thuäng xuyën rra tay sich bang xà phOng \'a các dung djch sat Lhuân 

thông thuOng. 

- Che rning khi ho. hat hoi. 

- Nguäi cO các triêu cht'rng cüa truOng hop nghi ngi. can chil dng lien h 

vâi co si y te de dirçc theo dOl. to vn kip thai. 

- Ngiri cO các triêu chirng cOa trLrYng h9p nghi ng can chu dng tti' each 

ly và ti'ánh quan I tInh dic; ngiri xác djnh mc bnh phái duçc cách ly y tC den 

khi diu tn khOi bênh 

- Ngu'Oi den các quOc gia có lo'u hành djch hnh du mia khi can tránh tiCp 

\UC \ o'i dong vat co 'vu hi henh nhu dong vat garn nham thu en tui dong vat linh 



\ sO y; 
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tnrclng (diet hoc song,) CO the chra vi rut diu mãa khi. LhOng nCii an hoc tiCp 

xOc \'i dçng vt hoang dã. khOng an tht dng \'t chu'a nàu chin k hoic an cic 

san phâm cüa dng vt bj nhim bnh. 

4. Rà soát. chun bi dày dU các nguôn luc (n/iOn liw, thucc, phii'o'ng tin. 

vOt tu, hOa chat,...) cho cong tác cp ciru. diu trj bnh nhân và dáp mg các tInh 

hung djch bnh. 

5. Giao Trung tarn KiCrn soât bnh tit tinh 

- Däu rnOi clii do. hu'àng dan. h tr dja phu'ang theo dOi. giárn sat. xu' I 

các trung hqp mac bnh diu màa khi trën dja bàn tinh. 

- Tong hçip. dánh giá tinh hlnh. dC xuat cIc hin phàp phOng chOng vâ háo 

cáo v So Y te. 

Nhn duc cOng van. vCu câu các dan \ j khân tru'ang triCn khai nghiCm 

tilc. hiu qua.!. 

No'! n/ian 
- Nhu trên 
- UBND tinh (b/c) 

- UBND các huyn/thành/thj (p/h chi dio) 
- Lãnh dao SO (b/c) 
- Luii: VT. NVY. 

KT. ClAM DOC 
PHO CLAM DOC 

Trãn Minh Tue 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-30T08:10:19+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-30T08:11:40+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-30T08:12:24+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




