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SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2929/SYT- NVY 
V/v đảm bảo công tác phòng 

chống dịch bệnh và ứng phó với 

mưa lớn, lũ lụt. 
 

 
Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 10 năm 2020 

 

 Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật. 

 

Thực hiện Công văn số 857/DP-DT ngày 12/10/2020 của Cục Y tế dự 

phòng về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh ứng phó mưa lớn và lũ 

lụt. Đẻ chủ động phòng chống dịch và, Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị 

khẩn trương triển khai các nội dung sau: 

1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật. 

- Chủ động, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó về y tế và công tác 

phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trước, trong và sau mưa lớn, lũ lụt. 

Triển khai lồng ghép các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong tình 

huống mưa lớn và lũ lụt. 

- Kiện toàn các đội cơ động và sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn 

kỹ thuật. Rà soát, bổ sung trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác 

phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm thường gặp sau bão lũ. Kịp thời nắm bắt 

tình hình diễn biến của bão lũ trên địa bàn tỉnh để có phương án chỉ đạo và ứng 

phó hiệu quả. 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trung tâm y tế tuyến huyện 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng mưa lớn và 

lũ lụt triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an 

toàn thực phẩm, xử lý xác súc vật chết và các biện pháp vệ sinh khác theo các 

khuyến cáo về các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lụt đã được đăng tải 

trên website của Cục Y tế dự phòng http://www.vncdc.gov.vn.  

- Hàng ngày tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả triển khai về Sở Y tế và 

các Cục, Vụ, Viện theo quy định.     

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp 

với Phòng Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện: 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong vùng nguy cơ bị ảnh 

hưởng mưa lớn và lũ lụt triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ 

sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý nước ăn uống khẩn cấp, phòng chống 

đuối nước, tai nạn thương tích và một số bệnh truyền nhiễm thường gặp sau mưa 
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bão; xử lý xác súc vật chết và các biện pháp vệ sinh khác theo các khuyến cáo về 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lụt đã được đăng tải trên website 

của Cục Y tế dự phòng http://www.vncdc.gov.vn.  

- Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường sau mưa lớn và lũ lụt, đảm 

bảo nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó, tổ chức thu gom và sử dụng 

vôi bột hoặc các hóa chất để xử lý khi chôn xác động vật tránh phát sinh các dịch, 

bệnh truyền nhiễm. Phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có 

nguy cơ.  

- Tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh 

truyền nhiễm xảy ra tại các vùng có mưa lớn và lũ lụt như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, 

viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết, đặc biệt cần đề phòng các 

bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn... Duy trì 

thường trực các đội cơ động chống dịch để sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới. 

- Bảo đảm nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục 

vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho các địa phương trong 

vùng bị ảnh hưởng của mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng 

chống, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và công tác đảm bảo y tế trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các Trạm y tế duy trì các hoạt động chuyên môn, bảo quản tốt cơ 

sở vật chất, trang thiết bị và có phương án di dời khi cần thiết. 

- Báo cáo tình hình dịch bệnh và kết quả ứng phó với mưa lớn và lũ lụt 

trước 15h00 hàng ngày về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh qua Email hoặc số 

điện thoại nóng 0961. 202 026./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;                                                                                           
- Cục YTDP (để báo cáo); 

- UBND huyện, TP, TX (để p/h chỉ đạo); 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Các trung tâm y tế tuyến huyện; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY.                                                     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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