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SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                   /SYT-NVYD 

V/v tăng cường phòng, chống dịch  

bệnh mùa Đông, Đông Xuân 

Vĩnh Phúc, ngày           tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Bệnh viện 74 Trung ương; 

- Bệnh viện Quân Y 109; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Bệnh viện Hữu Nghị: Lạc Việt, Phúc Yên; 

- Bệnh viện Giao thông vận tải; 

- Các phòng khám Đa khoa. 

   

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang 

diễn biến rất phức tạp, số lượng các ca mắc vẫn đang tiếp tục tăng. Đồng thời 

chuẩn bị bước sang mùa Đông Xuân, với thời tiết lạnh ẩm đây cũng là điều kiện 

môi trường thuận lợi cho các mầm bệnh (vi khuẩn, vi rút) phát triển và lây lan 

như bệnh đường hô hấp (viêm phế quản, viêm phổi), cúm, tiêu chảy, sởi, rubella, 

thủy đậu, tay chân miệng, sốt xuất huyết,…. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh 

trong mùa Đông và mùa Đông Xuân, hạn chế đến mức thấp nhất không để dịch 

chồng dịch và kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế yêu 

cầu các đơn vị thực hiện nội dung sau: 

1. Tăng cường các hoạt động giám sát các trường hợp mắc bệnh truyền 

nhiễm tại các cơ sở y tế và cộng đồng, nhất là các bệnh: bệnh COVID-19, bệnh 

đường hô hấp (viêm phế quản, viêm phổi), cúm, tiêu chảy, sởi, rubella, thủy đậu, 

tay chân miệng, sốt xuất huyết,… để sớm có các biện pháp xử lý kịp thời, hạn 

chế lây lan trong cộng đồng. 

2. Tổ chức tốt công tác phân tuyến thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, 

phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực khám riêng, cách ly điều trị, cấp cứu 

bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, hạn 

chế đến mức thấp nhất số người tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là 

dịch bệnh COVID-19. 

3. Tổ chức tốt công tác triển khai tiêm chủng các loại vắc xin trong 

Chương trình Tiêm chủng mở rộng, vắc xin phòng bệnh COVID-19 và khuyến 

khích chủ động tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh khác; thường xuyên rà 
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soát đối tượng tiêm chủng, tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin bảo đảm an 

toàn, hiệu quả, đúng đối tượng. 

4. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác truyền 

thông về phòng, chống dịch bệnh nhất là bệnh COVID-19; Tuyên truyền mạnh 

mẽ về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh, đủ mũi, đúng lịch các loại vắc 

xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, vắc xin phòng bệnh COVID-19 và 

các loại vắc xin khác để tăng cường miễn dịch chủ động phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm. 

5. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục truyền thông thực chất 

hơn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh mùa 

Đông Xuân. 

6. Các đơn vị y tế tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo bệnh truyền 

nhiễm theo Thông tư 54/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế và các văn bản 

khác liên quan; Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đầu mối chủ trì 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện báo cáo bệnh truyền nhiễm của các 

đơn vị y tế, kịp thời báo cáo Sở Y tế các tình huống đột xuất, phát sinh trên địa 

bàn tỉnh. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hải 
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