
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 3050/SYT- NVY 
V/v tăng cường phòng chống dịch 

bệnh sau mưa lớn, ngập lụt. 
 

 
Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 10 năm 2020 

 

 Kính gửi:  

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

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Các bệnh viện, trung tâm y tế. 

 

Thực hiện Văn bản số 908/DP-DT ngày 26/10/2020 của Cục Y tế dự 

phòng – Bộ Y tế về viêc tăng cường phòng chống dịch bệnh sau mưa lớn, ngập 

lụt; Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung tại 

Công văn số 2929/SYT-NVY ngày 16/10/2020 và Công văn số 2939/SYT-NVY 

ngày 21/10/2020 của Sở  Y tế về phòng chống dịch bệnh trong mưa lớn, lũ lụt, 

đồng thời thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Rà soát, đánh giá nguy cơ về dịch bệnh tại các vùng bị ảnh hưởng bởi 

mưa lớn, ngập lụt; sẵn sàng và chủ động triển khai các phương án phòng chống 

dịch bệnh; củng cố và duy trì thường trực các đội cơ động chống dịch hỗ trợ 

tuyến dưới trong giám sát và xử lý dịch bệnh. Lồng ghép các hoạt động phòng 

chống dịch COVID-19 trong điều kiện mưa lớn, ngập lụt. 

2. Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường sau mưa bão và lũ lụt, đảm 

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

xác động vật. Sử dụng vôi bột hoặc các hóa chất khử trùng 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. Cung cấp hóa chất khử khuẩn môi 

trường, hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai thau rửa và khử trùng nước giếng, 

nước sinh hoạt bằng Chloramin B, Aquatabs hoặc những hóa chất khử khuẩn 

khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các vùng bị mưa lớn, ngập lụt.  

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

thực hiện các biện pháp khống chế hiệu quả không để dịch bệnh bùng phát tại các 

vùng có mưa lớn và ngập lụt. Nhanh chóng cử đội cơ động chống dịch hỗ trợ 

điều tra các điểm được báo cáo về sự bùng phát dịch bệnh. Tổ chức cấp cứu, cách 

ly, và điều trị kịp thời để giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.  

4. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong vùng nguy cơ 

bị ảnh hưởng mưa lớn, ngập lụt về 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 
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lụt đã được đăng tải tại địa chỉ http://www.vncdc.gov.vn (Website của Cục Y tế 

dự phòng) và hướng dẫn kèm theo. 

5. Bảo đảm nhân lực, cung cấp đủ cơ số thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết 

bị và cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại 

vùng bị ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt và sau khi nước rút. 

6. Duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo, trực cấp cứu, trực phòng chống thiên 

tai, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt trong các tình huống mưa, bão, 

lũ lụt./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;                                                                                           
- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY.                                                     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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