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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng, chống
bệnh sốt xuất huyết

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc
Thực hiện Công văn số 841/BCĐ-PCD ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ban
Chỉ đạo Chương trình Y tế - Dân số huyện Phú Giáo về tăng cường công tác
phòng, chống bệnh sốt xuất huyết;
Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp; tính từ
đầu năm 2018 đến nay toàn tỉnh Bình Dương đã ghi nhận hơn 3.892 trường hợp
mắc sốt xuất huyết, trong đó có hơn 2.087 trường hợp nhập viện, chưa có trường
hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2017 số nhập viện tăng 11,2%. Trong đó, huyện
Phú Giáo đã ghi nhận hơn 161 trường hợp theo dõi sốt xuất huyết, trong đó có 98
trường hợp nhập viện chẩn đoán xác định sốt xuất huyết, không có trường hợp tử
vong. Nguyên nhân của sự gia tăng dịch bệnh sốt xuất huyết trong thời gian quan
là do thời tiết thay đổi bất thường, dẫn đến muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát
triển mạnh; tập quán tích trữ nước của người dân chưa có sự thay đổi đáng kể; tốc
độ đô thị hóa nhanh, môi trường tại các nhà trọ, hộ gia đình chưa được quan tâm
xử lý đúng mức, dẫn đến các ổ lăng quăng (bọ gậy) của muỗi truyền bệnh...Để chủ
động phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn
các đơn vị trường học phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương triển khai một số biện
pháp sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể CBGVNV và học sinh về
dịch bệnh sốt xuất huyết.
2. Thực hiện các biện pháp giáo dục lồng ghép vào các hoạt động cho học
sinh nắm bắt các thông tin cơ bản về bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng,
chống. Đồng thời, giáo dục cho học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền
về phòng, chống dịch bệnh.
3. Huy động CB.GV.NV, học sinh và vận động nhân dân địa phương tích cực
tham gia chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy), diệt muỗi, vệ sinh môi trường trường
học, đặc biệt là ở khu vực công trình cấp nước, công trình vệ sinh; khai thông cống
rãnh; thường xuyên thay nước các bình hoa được trồng trong lớp học; thực hiện
diệt muỗi, diệt lăng quăng định kỳ hàng tuần và cho trẻ ngủ trưa trong màn (ở
những trường có tổ chức bán trú cho học sinh).

4. Tăng cường hoạt động quản lý, giám sát chặt chẽ sức khỏe của trẻ em, học
sinh, CB.GV.NV trong nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và
thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để kịp thời phối hợp xử lý triệt để ổ
dịch.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực
hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.
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