
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TINH KHÁNH HOÀ Độc lập - Tự do — Hạnh phúc

Số :/£2.3ỹưBND-VX Khánh Hòa, ngày 0 ^ tháng / f  năm 2016
V/v tăng cường phòng, chống 
dịch bệnh do vi rút Zika

Ịk h ấ n Ị
Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Đài Phát thanh -  Truyền hình Khánh Hòa;
- ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 5/4/2016, Bộ Y tế đã công bố trường hợp bệnh nhân đầu tiên dương 
tính với vi rút do Zika tại Việt Nam, để khoanh vùng và khống chế dịch hiệu auả, 
hạn chế trường hợp lây lan ra cộng đồng, ủy  ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo 
như sau:

1. Sở Y tế

- Tham mưu ủ y  ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục công bố dịch do v i ' 
rút Zika trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định về công bố dịch hiện hành của Bộ 
Y tế.

- Cung cấp ngay cho Đài Phát thanh -  Truyền hình Khánh Hòa nội dung 
tuyên truyền về triệu chứng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút 
Zika, các biện pháp chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy tại hộ gia đình để phát trên 
kênh KTV.

- Phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang giám sát, theo dõi chặt chẽ quần thể 
muỗi trong khu vực gần với người bệnh sinh sống. Báo cáo hàng ngày về tình hình 
dịch bệnh.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur Nha Trang trong việc điều tra • 
dịch tễ, lấy máu xét nghiệm những trường hợp bệnh nhân nghi ngờ Zika, các 
trường hợp có bệnh cảnh lâm sàng tương tự sốt xuất huyết nhưng xét nghiệm âm 
tính với sốt xuất huyết tại cơ sở điều trị và cộng đồng, gửi về Viện Pasteur Nha
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Trang để xét nghiệm đánh giá sự lưu hành của vi rút Zika, khoanh vùng và xử lý ổ 
dịch kịp thời. Tăng cường điều tra, giám sát muỗi, lấy mẫu giám sát đánh giá sự lưu 
hành của vi rút Zika trên các đàn muỗi tại cộng đồng.

- Sở Y tế là đơn vị đầu mối điều phổi mọi hoạt động thực hiện chiến dịch 
phun thuốc và diệt lăng quăng, bọ gậy trên một số địa bàn trọng điểm tại thành phố 
Nha Trang vào sáng ngày 6/4/2016; phổi hợp chặt chẽ với Cục Y tế p ự  phòng và 
Cục Quản lý Khám chữa bệnh -  Bộ Y tế trong việc triển khai các hoạt động chống 
dịch tại địa phương.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

+ Thường xuyên theo dõi, giám sát và quản lý chặt chẽ thai nghén, khám 
sàng lọc phụ nữ có thai trong vùng nguy cơ dịch tễ để phát hiện những dị tật thai 
nghi mắc chứng đầu nhỏ để tư vấn và xét nghiệm khi cần thiết.

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp 
tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây 
nhiễm sang cán bộ y tể.

+ Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa 
bệnh, nhất là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới; chủ động chuẩn bị các đội cấp cứu lưu 
động, sẵn sàng hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi 
có yêu cầu.

+ Chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh phối hợp với Viện Pasteur Nha 
Trang chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất cần thiết, xe phun thuốc sẵn sàng tham 
gia chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy vào sáng ngày 6/4/2016 tại một số địa 
bàn trọng điểm của thành phố Nha Trang.

2. ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổi họp chặt chẽ với ngành Y tế 
khẩn trương triển khai chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng để phòng 
chống bệnh do vi rút Zika” tại địa phương vào sáng ngày 6/4/2016, theo đúng nội 
dung hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế.

- Phối họp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc triển khai các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh do vi rút Zika tại địa phương.

3. ủ y  ban nhân dân thành phố Nha Trang
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- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thành phố, cấp xã và tất cả 
ủ y  ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Nha Trang đồng loạt ra 
quân diệt lăng quăng, bọ gậy tại từng hộ gia đình nhằm phòng chống dịch bệnh sốt 
xuất huyết và bệnh do vi rút Zika, trong đó, tập trung vào một số địa bàn trọng 
điểm theo hướng dẫn của Sở Y tế. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất trước ngày 
10/4/2016.

4. Đài Phát thanh -  Truyền hình Khánh Hòa

Liên hệ với Sở Y tế để nhận ngay thông điệp tuyên truyền về phòng, chống 
dịch bệnh do vi rút Zika để phát trên sóng KTV 4 - 5  lần/ngày từ ngày 5/4/2016 
cho đến khi tỉnh Khánh Hòa công bố hết dịch. Trong đó, cần lưu ý tập trung phát 
các bản tin tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ 
sinh nhà cửa, đồ dùng, vật dụng trong gia đình để hạn chế và diệt nơi sinh sản của 
muỗi gây bệnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch và các PCTƯBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh

ở người tỉnh (gồm lãnh đạo các Sở: Y tế, Tài chính, 
Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Giao thông -  Vận tải, Lao động -  Thương 
binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; 
Bộ Chi huy Quân sự tinh; Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh);

- Viện Pasteur Nha Trang;
- Đài Phát thanh -  Truyền hình, Báo KH;
- Lưu: VT, N N , QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nguyễn Đắc I ài
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