
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ Y TẾ 

Số:             /SYT-NVY 

V/v triển khai các biện pháp phòng 

chống bệnh đậu mùa khỉ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố Vinh; 

 - Các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập, 

                                                                               tỉnh Nghệ An. 

 

Thực hiện Công văn số 4163/BYT-DP ngày 04/8/2022 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Sở Y tế yêu cầu các 

đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai quyết liệt Công văn số 3142/SYT-NVY ngày 

05/8/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Đậu mùa 

khỉ. 

2. Thực hiện truyền thông minh bạch, bằng nhiều hình thức tới người dân, 

cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng dịch bệnh Đậu 

mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, lưu ý truyền thông cho các đối tượng có 

nguy cơ cao, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động khai báo với các cơ 

quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, diễn tập theo các tình 

huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

- Đầu mối Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về giám sát, các 

biện pháp phòng chống lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. 

- Đầu mối tổng hợp, cung cấp thông tin liên lạc của các cơ sở y tế dự 

phòng, cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị tiếp nhận thông tin về bệnh Đậu mùa khỉ 

để người dân dễ dàng tiếp cận khi cần khai báo, tư vấn. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố Vinh; 

- Tăng cường giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh (trong đó có cơ sở 

khám bệnh phụ khoa, da liễu, HIV/AIDS) trên địa bàn và giám sát dựa vào sự 

kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh và xử lý 

không để bệnh lây lan ra cộng đồng, đặc biệt lưu ý các trường hợp có triệu 

chứng, tiếp xúc với người nghi ngờ, mắc bệnh. 

- Xây dựng kịch bản đáp ứng, diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng 
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đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại địa phương, không để bị động; 

5. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập 

- Sẵn sàng tổ chức thu dung, phân luồng, điều trị người bệnh tại các cơ sở 

khám, chữa bệnh kịp thời, an toàn, hiệu quả và đảm bảo phòng chống lây nhiễm 

tại các cơ sở xét nghiệm, y tế, không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây nhiễm đối 

với nhân viên y tế. 

- Rà soát, đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển 

khai các biện pháp thu dung, điều trị, phòng chống dịch. 

6. Thực hiện nghiêm việc thông tin, báo cáo tình hình dịch giữa các 

tuyến, cơ sở y tế, ban ngành thuộc địa bàn, đặc biệt khi ghi nhận ca bệnh nghi 

ngờ, mắc bệnh. 

Nhận được công văn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc 

và kịp thời./. 

Nơi nhận:                                                     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (p/h chỉ đạo); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, NVY. 

    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Tuệ 
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