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Hiện nay tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều 

quốc gia Châu Âu liên quan đến biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến chủng 

Omicron. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát trên toàn 

quốc, tuy nhiên đã ghi nhận sự xuất hiện của cả 2 biến thể phụ BA.4, BA.5 của 

biến chủng Omicron trong cộng đồng. Nhiều người dân sau khi tiêm vắc xin mũi 

cơ bản hoặc đã từng mắc COVID-19 bắt đầu chủ quan, lơ là trong việc áp dụng 

các biện pháp phòng bệnh, nhất là chưa tham gia tích cực vào việc tiêm vắc xin 

mũi 3, mũi 4, kể cả tiêm vắc xin cho trẻ em. 

Bên cạnh đó, dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh tại nhiều tỉnh, 

thành phố trên cả nước. Tại Bình Định, số ca mắc trong 6 tháng đầu năm 2022 

tăng gần 50% so với số ca mắc cùng kỳ năm 2021, đặc biệt huyện ghi nhận số 

mắc cao nhất là Hoài Ân. Qua giám sát công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết tại một số địa phương, cho thấy một số vấn đề tồn tại như: Nhiều ổ chứa 

lăng quăng/bọ gậy tại các hộ gia đình chưa được loại bỏ, đặc biệt là tại khu vực 

có ổ dịch đang hoạt động; chỉ số lăng quăng/bọ gậy vượt ngưỡng sau khi xử lý, 

công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng chưa được quan 

tâm, chú trọng. Dự báo số mắc COVID-19 và sốt xuất huyết trong thời gian tới 

có thể tiếp tục gia tăng và bùng phát nếu không quyết liệt triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh.  

Thực hiện Công văn số 3652/BYT-DP ngày 10/7/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; nhằm chủ động triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch chồng dịch, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai một số nội dung 

sau: 

1. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh tại cơ sở y tế và cộng 

đồng. Kịp thời điều tra, xác minh, xử lý sớm các ổ dịch tại cộng đồng. Tổ chức 

tập huấn, hướng dẫn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh để nâng cao 

năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. 

2. Khi ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có biểu hiện 

bất thường cần lấy mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để gửi mẫu xét 

nghiệm giải trình tự gen nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới nguy hiểm của 

vi rút SARS-CoV-2. 

3. Tập trung đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022. Tăng 



cường công tác thông tin, truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của vắc 

xin; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + 

vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp 

khác”; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron; hướng dẫn người dân chăm 

sóc sức khỏe hậu COVID-19. 

4. Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai mạnh mẽ các chiến dịch 

vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn ngay trong tháng 7 và 

duy trì hoạt động 1 tuần/1 lần tại các khu vực có ổ dịch hoạt động hoặc nguy cơ 

cao, 2 tuần/1 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng/bọ gậy cao và 1 

tháng/1 lần tại các khu vực còn lại. Vận động toàn thể người dân cùng tham gia. 

Kết hợp theo dõi tình hình ca bệnh và chỉ số véc tơ để nhận định quy mô ổ dịch, 

tổ chức xử lý kịp thời không để dịch bùng phát trên diện rộng. Kiện toàn và duy 

trì hoạt động thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên/ tổ phòng, chống sốt xuất 

huyết cộng đồng/ đội xung kích diệt lăng quăng/bọ gậy.  

5. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng 

tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp 

phòng chống bệnh sốt xuất huyết, COVID-19 trong trường học. Phát động tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 đủ mũi 3, mũi 4 cho giáo viên và tiêm cho trẻ em từ 5 

đến dưới 18 tuổi. Tuyên truyền cho học sinh và các bậc phụ huynh về lợi ích của 

việc tiêm chủng đồng thời hướng dẫn cho giáo viên vận động phụ huynh đưa 

con em đi tiêm phòng COVID-19. Tổ chức định kỳ tổng vệ sinh, khử khuẩn môi 

trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) tại trường học. Phát hiện sớm các trường hợp 

mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để 

tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. 

6. Rà soát và chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho hoạt động 

phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

7. Các cơ sở điều trị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và khai 

báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT 

ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế, báo cáo ca bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết 

trong vòng 24 giờ kể từ khi có chẩn đoán theo danh mục bệnh truyền nhiễm 

quy định tại Thông tư này và cập nhật trên phần mềm giám sát bệnh truyền 

nhiễm để kịp thời thông tin phản hồi cho các tuyến. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm 

chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn./.  
 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên;  

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Các BVĐK tuyến tỉnh (phối hợp); 

- BV Phong – Da liễu TW Quy Hòa (phối hợp); 

- BV Quân Y 13 (phối hợp); 

- Lãnh đạo TTKSBT; 

- Lưu VT, PCBTN. 
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