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 Kính gửi: 

   - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

   - Các Bệnh viện trong tỉnh; 

   - TTYT/TTYTDPcác huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Công văn số 549/DP-DT ngày 22/7/2019 của Cục Y tế dự 

phòng về việc tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Ebola. Theo đó, tình hình 

dịch bệnh do vi rút Ebola tại Cộng hòa dân chủ Công Gô diễn biến phức tạp; từ 

tháng 4/2018 đến nay đã ghi nhận 2522 trường hợp mắc trong đó có 1698 

trường hợp tử vong. Trước diễn biến của dịch bệnh, ngày 17/7/2019, Ủy ban 

khẩn cấp thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của WHO về dịch bệnh Ebola đã họp và 

tuyên bố dịch bệnh do vi rút Ebola tại Công Gô là sự kiện y tế khẩn cấp gây 

quan ngại quốc tế, khuyến cáo các quốc gia cần thực hiện các biện pháp dự 

phòng, ứng phó để phòng chống dịch bệnh.  

Cho đến nay, mặc dù nước ta chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do 

vi rút Ebola. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh do vi rút Ebola xâm nhập vào Việt 

Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng qua hành khách về từ vùng dịch là hoàn 

toàn có thể. Để chủ động phát hiện sớm, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào Hà 

Tĩnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để viết bài truyền thôngvề 

các biện pháp phòng chống bệnh do vi rút Ebola để tuyên truyền cho người dân, 

đặc biệt là người dân và khách du lịch tại các vùng Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo 

và Cảng Vũng Áng; đồng thời phối hợp tuyên truyền trên Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, Cổng Thông tin điện tử của 

Ngành, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã phòng, chống 

bệnh do vi rút Ebola. 

- Giám sát chặt chẽ người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và 

Cảng Vũng Áng, lưu ý những người đến từ các quốc gia có dịch bệnh. Khi phát 

hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Ebola và có tiền sử đi về từ 

vùng dịch trong vòng 21 ngày thì cần thực hiện ngay cách lý và lấy mẫu bệnh 

phẩm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm xác định. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin cho Lãnh đạo Sở Y tế về tình hình 

dịch bệnh, công tác giám sát, phòng chống bệnh do vi rút Ebola, thực hiện thông 

tin báo cáo theo đúng quy định. 

2. TTYT/TTYTDPcác huyện, thành phố, thị xã 



- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ quan thông tấn báo 

chí trên địa bàn tăng cườngtuyên truyền cho người dân và khách du lịch các biện 

pháp phòng chống bệnh do vi rút Ebola, đặc biệt là Trung tâm Y tế dự phòng 

huyện Hương Sơn và Trung tâm Y tế Thị xã Kỳ Anh. 

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc, sinh phẩm, 

kinh phí, nhân lực để luôn đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh. 

3. Các Bệnh viện trong tỉnh 

- Tăng cường công tác phòng, chống nhiễm khuẩn và ngăn ngừa lây 

nhiễm chéo tại bệnh viện khi thực hiện tiếp nhận, khám, điều trị bệnh nhân. Đặc 

biệt, chú ý khai thác tiền sử các bệnh nhân trở về từ khu vực đang có dịch để 

phát hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời. 

- Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin về các trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh do vi rút Ebola được phát hiện và điều trị tại bệnh viện, gửi về 

TTYT/TTYTDPtrên địa bàn theo quy định. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- http://soyte.hatinh.gov.vn;  

- Lưu VT, NVY. 

- Gửi: Bản điện tử. 
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