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V/v tăng cường giám sát tại cộng
đồng, phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do nCoV

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), Sở Y tế yêu cầu các đơn vị
thực hiện một số nội dung sau:
1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC)
- Phối hợp, chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai quyết liệt các hoạt động giám
sát tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ để cách ly, không để
dịch xâm nhập, lây lan ra diện rộng, giám sát chặt chẽ các trường hợp có tiền sử
đi đến từ vùng có dịch về, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
- Nâng cao năng lực, đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại các cơ
sở khám chữa bệnh, ở cộng đồng để phát hiện sớm, cách ly kịp thời các trường
hợp viêm phổi nặng do vi rút, không để dịch lây lan bùng phát.
- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, thông báo cho các cơ quan
thông tấn báo chí, cộng đồng. Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện
truyền thông về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, không gây
hoang mang trong nhân dân.
- Tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến của dịch bệnh toàn tỉnh báo cáo
gửi về Sở Y tế trước 15h hàng ngày.
2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố
- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện triển khai quyết
liệt các hoạt động giám sát tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ
để cách ly, không để dịch xâm nhập, lây lan ra diện rộng, giám sát chặt chẽ các
trường hợp có tiền sử đi đến từ vùng có dịch về, các trường hợp nghi ngờ mắc
bệnh, đặc biệt những người đến từ Trung Quốc.
- Tham mưu cho UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch phòng
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên địa bàn quản lý.
- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn giao nhiệm vụ cho nhân viên
y tế thôn bản:
+ Báo cáo hàng ngày về Trung tâm Y tế tình hình dịch bệnh tại các thôn, bản.

+ Giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của người dân trong thôn bản, đặc
biệt là các trường hợp có sốt, ho, các trường hợp có tiền sử đi đến từ vùng có
dịch về, đặc biệt là các trường hợp đi, đến từ Trung Quốc, khi phát hiện các
trường hợp nêu trên phải thông báo ngay cho Trung tâm y tế để thực hiện ngay
các biện pháp cách ly, khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và quản lý đối với các
trường hợp nghi ngờ theo quy định để hạn chế lây lan.
+ Tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh tới các
người dân để biết cách phòng, chống, tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ
động liên hệ với các đơn vị y tế khi cần thiết.
- Thực hiện nghiêm việc khai báo dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư
54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.
- Tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến của dịch bệnh toàn tỉnh báo cáo
gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 15h hàng ngày
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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