ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRI TÔN

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

Số: 780 /UBND-VX

Tri Tôn, ngày 19 tháng 8 năm 2020

V/v tăng cường kiểm soát tình
hình dịch bệnh Chikungunya tại
Campuchia

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 865/UBND-KGVX ngày 18/8/2020 của UBND
tỉnh An Giang về việc tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh Chikungunya tại
Campuchia (CPC).
Bệnh Chikungunya lây truyền từ người qua người thông qua muỗi Aedes
và đã lây lan nhanh sang 15 tỉnh, thành phố tại CPC, trong đó có 04 tỉnh biên giới
giáp với Việt Nam và 02 tỉnh giáp với An Giang và huyện giáp với 2 xã Saom,
Tà Ô, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Campuchia. Trước tình hình trên, để chủ
động kiểm soát chặt chẽ và tuyên truyền rộng rãi về công tác phòng, chống bệnh
này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban ngành,
đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các nội dung
sau:
1. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung Tâm Y tế, Phòng Văn hóaThông tin, Đài Truyền thanh, các ban ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các
xã, thị trấn đặc biệt là 02 xã biên giới tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến
về sự nguy hiểm, lây lan nhanh chóng của bệnh Chikungunya; khẩn trương có
các biện pháp phòng, chống bệnh Chikungunya cho người dân trên địa bàn, nhất
là triển khai ở 02 xã biên giới (các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Chikungunya tương tự như bệnh sốt xuất huyết).
2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn biên phòng: Vĩnh
Gia, Lạc Quới, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và UBND các xã, thị trấn chủ động
các biện pháp phối hợp phòng bệnh, kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh, tăng
cường nắm tình hình diễn biến bệnh Chikungunya tại CPC.
3. Giao Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát
chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh, xử lý triệt
để ổ dịch. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, phương tiện, hóa chất phục vụ
công tác phòng, chống và điều trị dịch bệnh trong mọi tình huống. Các cơ sở y tế
có giường bệnh chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, tập huấn cán bộ về các phác đồ cấp
cứu và điều trị, chú trọng việc phân tuyến, phân luồng tránh quá tải khi có nhiều

bệnh nhân cùng lúc và dự phòng lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế, tăng cường cấp
cứu và điều trị bệnh nhân hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.
4. Giao Phòng Y tế chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng
liên quan báo cáo tình hình diễn biến của bệnh Chikungunya tại CPC cho Chủ
tịch UBND huyện theo quy định.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban ngành, đoàn
thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.
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