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         Kính gửi:  

 - Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Công văn số 1771/UBND-VX ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. 

 Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc gần gũi, lây 

qua vết thương, dịch thể, giọt bắn và qua tiếp xúc với các vật dụng bị nhiễm mầm 

bệnh như chăn, ga gối đệm. Để chủ động giám sát các ca bệnh đậu mùa khỉ và kịp 

thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tối đa số ca mắc và tử 

vong. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:  

 1. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ động, giám sát phát hiện các trường hợp 

nghi ngờ mắc bệnh. Đặc biệt lưu ý các trường hợp nhập cảnh về từ các quốc gia 

đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ. Giám sát, phát hiện sớm các trường hợp 

mắc hoặc nghi mắc bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện; thường xuyên cập 

nhật thông tin, hướng dẫn chuyên môn về bệnh đậu mùa khỉ, tham mưu kịp thời 

phương án đáp ứng với diễn biến của tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ. 

 Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm các trường hợp mắc hoặc nghi 

mắc gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu để gửi mẫu chẩn đoán xác 

định. Chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn tăng cường giám sát các trường hợp nghi 

ngờ mắc bệnh. Tuyên truyền cho Nhân dân hiểu, nhận thức về bệnh đậu mùa khỉ, 

hướng xử trí khi nghi ngờ mắc bệnh và một số biện pháp phòng chống dịch tạm 

thời như: 

 - Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực 

tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm 

mầm bệnh. 

 - Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn 

thông thường. 

 - Che miệng khi ho, hắt hơi. 

 - Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ, cần chủ động liên hệ 

với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 
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 - Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly 

và tránh quan hệ tình dục; người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi 

điều trị khỏi bệnh. 

 - Người đến các quốc gia có dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với 

động vật có vú bị bệnh như: động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng 

(chết hoặc sống) có thể chứa vi rút đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với 

động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm 

của động vật bị nhiễm bệnh. 

 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị 

trấn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống 

dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đặc biệt, hướng dẫn người dân nhận biết và 

hướng xử trí khi phát hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh. 

 Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 
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