
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TTKSBT-PCBTN Bình Định, ngày     tháng 01 năm 2022 

V/v tăng cường phòng chống 

dịch trong dịp Tết Nguyên đán 

năm 2022 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

 

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trong dịp 

Tết Nguyên đán sắp đến, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị Trung tâm 

Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số hoạt động sau: 

1. Rà soát, củng cố các Đội đáp ứng nhanh với dịch bệnh truyền nhiễm, đặc 

biệt là dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Bố trí, phân công cán bộ thường 

trực phòng chống dịch 24/24, thực hiện đầy đủ công tác điều tra giám sát, báo 

cáo dịch bệnh theo quy định. 

2. Tiếp tục tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tại các cơ 

sở y tế và trong cộng đồng, tổ chức điều tra, khoanh vùng kịp thời, xử lý triệt để 

các ổ dịch, không để dịch bùng phát và lan rộng. Điều tra, truy vết các trường 

hợp dương tính với SARS-CoV-2, các trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn 

tại Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều 

chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. 

3. Phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường 

giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh và thực hiện giám sát, cách ly theo 

hướng dẫn tại Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh và Công văn số 

10943/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn y tế phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm 

việc ngắn ngày (dưới 14 ngày). Phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh dương 

tính (nếu có) để lấy mẫu gửi phân lập chủng vi rút nhằm phát hiện sớm biến 

chủng mới (Omicron), kịp thời điều tra, truy vết, khoanh vùng xử lý dịch, hạn 

chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

4. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân, các 

hộ gia đình tích cực kiểm tra các dụng cụ chứa nước/đọng nước trong và xung 

quanh nhà, loại bỏ ngay các ổ bọ gậy theo phương châm “không có lăng 

quăng/bọ gậy, không có sốt xuất huyết”. Tuyên truyền cho các hộ gia đình thực 

hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hạn chế tối đa 

các hoạt động tập trung đông người, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, đảm bảo các hoạt động lễ hội, vui xuân, ... thiết thực, an toàn, tiết 

kiệm. Đẩy mạnh truyền thông thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch 

của người dân, không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ liều cơ bản/liều bổ 

sung/liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19. Người dân tự theo dõi sức khỏe, 

nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế 



tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng 

dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử trí theo quy định. 

5. Phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền 

địa phương và các ngành, đơn vị liên quan trong việc giám sát, phát hiện sớm, 

xử lý triệt để các ổ dịch ở động vật, đặc biệt là cúm gia cầm; phòng ngừa, ngăn 

chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, gia súc và các sản phẩm gia cầm, gia súc 

bị bệnh chết hoặc không rõ nguồn gốc trong thời điểm dịp Tết Nguyên đán, 

phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. 

6. Tiếp tục rà soát, tiêm vét vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả các đối 

tượng nguy cơ cao, người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, đảm bảo an 

toàn, hiệu quả; triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại với các trường hợp đủ 

thời gian theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

7. Phân công cấp cứu, phân loại sàng lọc bệnh, phân luồng khám bệnh, thu 

dung, cách ly, điều trị kịp thời, đúng phác đồ, hạn chế tối đa tử vong do bệnh 

dịch; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, không để lây 

nhiễm chéo trong bệnh viện. Trạm Y tế và Trạm Y tế lưu động phối hợp giám 

sát, quản lý các trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại nhà, theo dõi chặt chẽ 

tình hình sức khỏe của bệnh nhân, đánh giá tình trạng để có xử trí phù hợp, kịp 

thời. 

8. Chuẩn bị đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực sẵn 

sàng đáp ứng các tình huống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. 

9. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tình hình dịch 

hàng ngày bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế. 

Thực hiện báo cáo nhanh bằng văn bản tình hình dịch bệnh truyền nhiễm  

và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai vào hai thời điểm: 08h00 ngày 

02/02/2022 (Mùng 2 tết: tổng hợp từ ngày 29/01/2022 đến 02/02/2022) và 

08h00 ngày 07/02/2022 (tổng hợp từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 

06/02/2022). 

Báo cáo gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và theo địa chỉ email: 

Khoaksbtnbd@gmail.com để tổng hợp báo cáo Sở Y tế, Bộ Y tế theo quy định. 

(Tham khảo mẫu báo cáo nhanh đính kèm) 

Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố quan tâm 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Các BVĐK tuyến tỉnh (phối hợp); 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Lưu: VT, PCBTN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Bùi Ngọc Lân 

mailto:Khoaksbtnbd@gmail.com


SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TRUNG TÂM 

.................................... 

Số: /BC-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

………., ngày tháng 02 năm 2022 

BÁO CÁO 

Tình hình dịch bệnh trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 

(Từ 29/01/2022 đến ngày 06/02/2022) 
 

 

 
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Định 

 

Trung tâm Y tế ….. tổng hợp và báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh từ ngày 

29/01/2022 đến hết ngày 06/2/2022 như sau: 

1. Tình hình ngộ độc thực phẩm: 

2. Tình hình dịch bệnh: 

 Dịch bệnh COVID-19: 
 Dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng: 

 

 
TT 

 

Địa phương 

(xã/phường) 

Số ca ghi nhận từ 

ngày 29/01/2022 

ngày 06/02/2022 

 

Cộng dồn 

 
 

Ghi chú 

SXHD TCM SXHD TCM  

1       

2       

3       

4       

5       

…       

…       

Tổng cộng      

 Các dịch bệnh truyền nhiễm khác: 

3. Các hoạt động đã triển khai: 

4. Nhận xét: 

 Hoạt động giám sát, báo cáo: 
 Tình hình điều tra giám sát các trường hợp nguy cơ với COVID-19: 

 Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác: 

5. Đề nghị: 

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu VT, PCBTN. 
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