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V/v cung cấp nội dung tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
năm 2019

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 6969-CV/BTGTW ngày 02 tháng 8 năm 2019 của
Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất
huyết năm 2019, Cục Thông tin cơ sở cung cấp tài liệu tuyên truyền về phòng,
chống bệnh dịch bệnh sốt xuất huyết (Tài liệu tuyên truyền do Cục Y tế dự
phòng, Bộ Y tế biên soạn).
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình
cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, thông báo trên bảng tin của các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư…
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c);
- Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, CTH (70)
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Lê Hương Giang

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019
(kèm theo Công văn số

/TTCS-TT ngày

/8/2019 của Cục Thông tin cơ sở)

Theo báo cáo ngày 04/7/2019 của Tổ chức Y tế thế giới, tình hình sốt xuất
huyết đang diễn biến phức tạp và ghi nhận số mắc tăng cao tại nhiều quốc gia. Từ
đầu năm đến nay, Phi-líp-pin đã ghi nhận 92.267 trường hợp mắc, trong đó có 398
trường hợp tử vong, số mắc tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2018; Malaysia đã ghi
nhận 62.421 trường hợp mắc, trong đó có 93 trường hợp tử vong, số mắc tăng gấp
đôi so với cùng kỳ 2018; Lào, Singapore, Campuchia, Trung Quốc... đã ghi nhận
số mắc hàng tuần tăng cao so với cùng kỳ 2018 và dự báo còn diễn biến phức tạp,
gia tăng trong thời gian tới.
Tại Việt Nam, hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, trong các tuần
gần đây số mắc tăng nhanh tại các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon
Tum, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi,
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí
Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước,
Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Tây
Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long...
Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai quyết liệt các hoạt động phòng,
chống dịch bệnh sốt xuất huyết: có Công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân,
Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các
địa phương; ngày 11/6/2019, tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc với
trên 700 điểm cầu kết nối tới các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh
sốt xuất huyết, tay chân miệng và an toàn tiêm chủng do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì;
tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát tại các địa bàn trọng điểm; chỉ đạo triển khai
tháng hành động hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết tại 47 tỉnh,
thành phố trọng điểm; truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng;
cấp hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch cho các địa phương.
Ngành y tế tại các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho chính quyền tổ chức
thực hiện đồng bộ các hoạt động như truyền thông phòng, chống dịch; giám sát
dịch tễ chủ động, phát hiện và xử lý sớm ổ dịch; tổ chức chiến dịch diệt lăng
quăng, bọ gậy; duy trì hoạt động của mạng lưới cộng tác viên, đội xung kích phòng
chống sốt xuất huyết; phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các khu vực có nguy
cơ cao; dự báo, đánh giá nguy cơ dịch bệnh để chủ động triển khai các hoạt động
phòng, chống kịp thời.

Dự báo dịch bệnh sốt xuất huyết trong thời gian tới vẫn còn có thể diễn biến
phức tạp, có nguy cơ gia tăng số mắc do: Tình hình nóng lên toàn cầu làm muỗi
truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển, tình hình dịch bệnh tại nhiều nước trong khu
vực vẫn đang gia tăng. Biến động dân cư, giao lưu đi lại giữa các vùng miền làm
gia tăng nguy cơ lan rộng và khó quản lý, kiểm soát nguồn truyền bệnh. Tốc độ đô
thị hóa nhanh, nhiều công trình xây dựng, công ty, nhà máy, nhà trọ, lán trại và
khu tập thể cũ phát sinh nhiều dụng cụ chứa nước không được quan tâm xử lý; tập
quán tích trữ nước của người dân chưa thay đổi đáng kể, các vật dụng chứa nước
trong hộ gia đình như lọ cắm hoa, bát nước kê chân chạn, chậu hoa cây cảnh, hòn
non bộ, lu, khạp, bồn, bể chứa nước, đặc biệt các vật phế thải xung quanh nhà như
lốp xe, vỏ dừa, vỏ đồ hộp, chai lọ vỡ...không được thu gom, đậy kín, xử lý để cho
muỗi vào đẻ trứng.
Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến gia tăng, Bộ Y tế đưa ra một số
giải pháp cơ bản sau:
1. Tổ chức các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ với nhiều hình thức, hướng
dẫn người dân, các hộ gia đình tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch chủ động.
2. Tổ chức 3 đợt chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy quy mô lớn tại tất cả các
tỉnh thành phố ngay từ tháng 7 đến cuối năm. Đảm bảo duy trì các hoạt động hàng
tuần tại các vùng dịch lưu hành.
3. Phân loại, phân luồng bệnh nhân tốt, đảm bảo điều trị tại tuyến dưới các
trường hợp nhẹ không chuyển tuyến để tránh quá tải.
4. Tăng cường vai trò đứng đầu của chính quyền các cấp trong công tác
phòng, chống dịch, huy động các ban, ngành, đoàn thể và mọi người tích cực tham
gia vào công tác phòng chống dịch. Xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia
đình trong công tác phòng chống sốt xuất huyết.
5. Các biện pháp giảm mắc, giảm tử vong khác.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống
bệnh sốt xuất huyết:
Hiện nay đang là cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết, dịch bệnh có nguy
cơ bùng phát và diễn biến phức tạp nếu chúng ta không chủ động, tích cực thực
hiện các biện pháp phòng, chống. Bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của ngành y tế và
các cấp chính quyền, để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung
quanh, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng
bệnh sau:
1. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
2. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả
cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các

dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu hoặc
hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn.
3. Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho
muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre,
bẹ lá...
4. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.
5. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng,
chống dịch.
6. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự
ý điều trị tại nhà./.

