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CÔNG ĐIỆN  

Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  

do vi rút Corona gây ra  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY 

Điện: 
 

 

 

- Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh 

truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra, chưa có 

thuốc điều trị đặc hiệu và vắcxin phòng bệnh; bệnh truyền từ người sang người 

qua đường tiếp xúc gần, hoặc nước bọt. Đến nay, tại Trung Quốc đã ghi nhận 

trên 600 trường hợp mắc bệnh trong đó có 15 nhân viên y tế và đã có 18 trường 

hợp tử vong; đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm bệnh xuất hiện tại các nước 

như Hồng Kông, Singapore và cả Việt Nam. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn 

dịch trên địa bàn huyện, thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 

của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phòng, phống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do vi rút Corona gây ra, UBND huyện yêu cầu:   

 1. Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã,  thị 

trấn theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra theo hướng dẫn 

của Sở Y tế; tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nội dung chỉ đạo 

tại Công văn số 89/UBND-KGVX ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc 

dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc.   

 2. Phòng Y tế  

 Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện, các 

phòng ban, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện; 

hướng dẫn các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát dịch 

bệnh theo đúng chỉ đạo của Sở Y tế; đảm bảo đầy đủ, phương tiện, vật tư, trang 

thiết bị và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các cơ sở y tế; 

 Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tuyên truyền các biện 

pháp phòng chống dịch tại cộng đồng theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

 3. Trung tâm Y tế huyện 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc 
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bệnh; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống 

dịch bệnh; 

 Phối hợp với Đài truyền thanh - Truyền hình hình huyện kịp thời viết bài 

tuyên truyền trên phương tiện thông tin huyện; 

 Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, phát hiện sớm các trường hợp 

mắc bệnh; chuẩn bị cơ sở vật chất, phân luồng tránh quá tải và dự phòng lây 

nhiễm chéo trong cơ sở y tế, tăng cường cấp cứu và điều trị bệnh nhân; chuyển 

bệnh nhân lên tuyến trên. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh từ tuyến y tế 

thôn, bản, tổ dân phố, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, kịp thời báo cáo 

lên Trung tâm Y tế huyện theo quy định. 

 4. Bệnh viện đa khoa huyện 

 Giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đến khám và điều trị 

tại bệnh viện; tổ chức khoa điều trị đảm bảo cách ly, tránh lây nhiễm chéo; 

chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp 

cứu, điều trị người bệnh theo đúng phác đồ của Bộ Y tế; hóa chất để xử lý môi 

trường, hạn chế đến mức thấp nhất tình huống lây lan ra môi trường xung quanh 

và tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; chuẩn bị đầy đủ phương tiện để phân 

luồng, hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu. 

 5. Phòng Văn hóa - Thông tin,  Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện 

 Phối hợp với các đơn vị ngành y tế tăng cường công tác tuyên truyền tới 

người dân trong cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; các Đài, trạm truyền thanh cơ sở. 

 6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

 Phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ vận chuyển hành 

khách, phát hiện các trường hợp nghi ngờ báo cáo cho ngành y tế thực hiện các 

biện pháp phòng, chống theo đúng quy định.  

 7. UBND các xã, thị trấn  

 Phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo trạm Y tế các xã, thị trấn, các thôn 

bản, tổ dân phố trên địa bàn, các ban, ngành, huy động quần chúng nhân dân 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra trên địa bàn.  

Yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế;                             

- Thường trực Huyện ủy;       

- Thường trực HĐND huyện;                                                                       

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đăng Website UBND huyện;                                                                                     

- Lưu: VT, YT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Đặng Đại Tình 
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