ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BẮC CƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 178/UBND -VP

Bắc Cường, ngày21 tháng 7 năm 2022

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh.

Kính gửi:
- MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường;
- Trạm Y tế phường;
- Các trường học trên địa bàn phường;
- Các ông (bà) Bí thư Chi bộ; Tổ trưởng tổ dân phố.
Thực hiện công văn số 863/UBND-VP ngày 19/7/2022 của UBND thành phố
Lào Cai về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. UBND phường Bắc
Cường triển khai một số nội dung sau:
1. Trạm Y tế phường:
- Tiếp tục tổ chức tiêm Vacxin phòng Covid-19 cho Nhân dân;
- Chủ trì, phối hợp với các tổ dân phố, trường học trên địa bàn phường thực
hiện hướng dẫn, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
như: tổ chức thực hiện chiến dịch vệ sinh tiêu diệt bọ gậy, loăng quăng đến tận hộ
gia đình, thu gom phế thải, vệ sinh môi trường, loại trừ ổ chứa bọ gậy, loăng quăng
tại cộng đồng đặc biệt là những địa bàn, khu vực có nguy cơ phát sinh bệnh sốt xuất
huyết như các điểm dân cư vùng hay bị ngập lụt...
- Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa
bàn để phát hiện sớm các ca bệnh phát sinh, mắc mới, hướng dẫn các biện pháp
cách ly, phòng bệnh và điều trị kịp thời không để dịch bệnh lan rộng.
- Chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất... đáp ứng
kịp thời khi có tình huống dịch bệnh xảy ra. Kịp thời chuyển tuyến bệnh nhân nặng,
hạn chế thấp nhất biến chứng nặng, tử vong do dịch bệnh sốt xuất huyết. Thực hiện
chế độ thông tin báo cáo và khai báo dịch bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định.
2. Hiệu trưởng các nhà trường:
- Tuyên truyền cho học sinh về lợi ích của việc tiêm chủng đồng thời hướng
dẫn cho giáo viên vận động phụ huynh đưa con em đi tiêm vacxin phòng Covid-19
khi có thông báo.
- Tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh học đường, thực hiện an toàn vệ
sinh thực phẩm cho học sinh và giáo viên, tuyên truyền cán bộ, giáo viên và học
sinh tích cực tham gia vệ sinh môi trường, diệt muỗi, bọ gậy tại nhà trường, gia đình
và cộng đồng.
- Thông tin kịp thời các hiện tượng bất thường liên quan đến sức khỏe học
sinh hoặc nghi ngờ có phát sinh các trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết về Trạm y
tế để có các biện pháp can thiệp kịp thời.
3. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể phường phối hợp với các chi bộ, tổ dân
phố:
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID19, 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.
- Vận động người dân tham gia vệ sinh môi trường, diệt muỗi, loăng quăng,
bọ gậy, tổ chức các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi
truyền bệnh đẻ trứng và phát triển để phòng bệnh sốt xuất huyết.
UBND phường Bắc Cường đề nghị các thành phần liên quan căn cứ triển
khai./.
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