
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ HOÀI CHÂU                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Số:         /UBND                          Hoài Châu, ngày      tháng 6  năm 2020    
      V/v tăng cường phòng, 

chống dịch bệnh do vi rút Zika, 

 sốt xuất huyết trên địa bàn xã.                                

 

Kính gửi:  -Các ban ngành đoàn thể; 

-Trưởng 09 thôn. 

 

 Theo thông báo của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 01 trường 

hợp mắc bệnh do vi rút Zika tại thành phố Đà Nẵng; bệnh do vi rút Zika là bệnh 

có chung véc tơ truyền sốt xuất huyết hiện vẫn ghi nhận rải rác tại một số tỉnh, 

thành phố phía Nam trong các năm gần đây. 

 Tình hình sốt xuất huyết tại xã Hoài Châu: Tính từ đầu năm đến ngày 

08/6/2020 toàn xã ghi nhận 29 ca; 02 ổ dịch (thôn Hội An: 11 ca, 01 ổ dịch ở 

xóm 1; An Sơn: 10 ca; Hội An Tây: 03 ca; Tân An: 01 ca; An Quý Bắc: 04 ca, 

01 ổ dịch ở  xóm 1). Với tình hình bệnh do vi rút Zika đã xuất hiện tại Việt Nam 

và ca bệnh SXH Dengue tăng trở lại, kết hợp với chỉ số côn trùng tăng cao tại 

một số điểm, là nguy cơ xuất hiện bệnh do vi rút Zika và bùng phát dịch SXH 

Dengue trên địa bàn xã là rất lớn. 

 Căn cứ công văn số 729/UBND-VX, ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Hoài Nhơn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt 

xuất huyết trên địa bàn huyện. 

 Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-TTYT ngày 18/5/2020 của Trung tâm Y 

tế huyện Hoài Nhơn về việc hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất 

huyết” lần thứ 10 năm 2020. 

 Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân xã Hoài Châu về việc hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất 

huyết” lần thứ 10 năm 2020. 

 UBND xã đề nghị các ban ngành, đoàn thể, Trưởng 09 thôn tổ chức thực 

hiện các hoạt động sau: 

 Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài 

truyền thanh viết bài đưa tin…) các biện pháp loại bỏ lăng quăng/bọ gậy phòng 

chống bệnh do vi rút Zika và SXH như:  đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt, 

thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau, chậu rửa, dụng cụ chứa nước vừa và 

nhỏ; thu dọn các vật dụng, lật úp dụng cụ không chứa nước; thay nước bình 

hoa/bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bác nước kê chân chạn; phòng muỗi đốt 

bằng cách ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương 

muỗi; người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi/đến/về từ vùng dịch do 

vi rút Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe, nếu biểu hiện bệnh đến cơ sở y tế để 

được khám, tư vấn và điều trị.  



 -Tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh và các yếu tố nguy cơ để tập 

trung triển khai xử lý. 

 -Trạm Y tế xã tham mưu với UBND xã chỉ đạo các thôn tổ chức chiến 

dịch diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết qui mô toàn xã nhằm 

ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt 

xuất huyết và Zika (theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 26/5/2020 của 

UBND xã về hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống SXH và Zika lần thứ 10 

năm 2020). Trạm Y tế xã cung cấp tờ rơi về phòng chống bệnh sốt xuất huyết. 

 - Trạm Y tế xã tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ, tác hại 

và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết hưởng 

ứng Ngày ASEAN (15/6) phòng, chống sốt xuất huyết và Zika với khẩu hiệu “ 

Không có bọ gậy, không có bệnh sốt xuất huyết” cho nhân dân biết, thực hiện. 

 - Thời gian thực hiện: ngày 15/6/2020 tổ chức chiến dịch diệt lăng 

quăng/bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết qui mô toàn xã. 

-Thực hiện chuẩn đoán và điều trị do vu rút Zika và sốt xuất huyết Dengue 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện chuyển tuyến an toàn nhằm hạn chế tử 

vong.                        

 - Trạm Y tế tổ chức rà soát và dự trù thuốc đầy đủ thuốc, hóa chất, phương 

tiện, kinh phí phục vụ phòng chống dịch. Sẵn sàng triển khai xử lý khi có nguy 

cơ xảy ra dịch bệnh. 

 UBND xã đề nghị các ban, ngành đoàn thể, trưởng 9 thôn nghiêm túc thực 

hiện để phòng ngừa bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết Dengue./. 

 

Nơi nhận:                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
- Như trên; KT. CHỦ TỊCH 

- Lưu. PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

        Phan Ngọc Trương 
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