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KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động phòng, chống bệnh dịch mùa hè năm 2018
Thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân,
chủ động trong công tác phòng chống các loại bệnh dịch có thể xảy ra trên địa
bàn, UBND huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống các loại bệnh dịch ở người
năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ huyện tới cơ sở các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2018, nhằm nâng cao kiến thức vệ sinh
phòng bệnh cho nhân dân, góp phần chủ động phòng chống các loại bệnh có khả
năng gây thành dịch trên địa bàn, đặc biệt chú trọng dịch bệnh sốt Zika, sốt xuất
huyết, phòng chống bệnh sởi, cúm AH1N1, cúm AH5N1, bệnh tay chân miệng
và các loại bệnh dịch về đường tiêu hóa.
- Không để dịch xảy ra trên địa bàn huyện, giảm tỷ lệ mắc và chết do bệnh
truyền nhiễm, khống chế cơ bản các loại dịch: tả, lỵ, thương hàn, sốt xuất
huyết…Giám sát dịch tể chặt chẽ, giám sát phát hiện sớm ca bệnh, xử lý môi
trường triệt để, khoanh vùng dập tắc nguy cơ dịch kịp thời.
2. Yêu cầu
- Phát huy vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu
huyện và các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch. Xây dựng kế hoạch,
đề ra các giải pháp cụ thế, phấn đấu hạn chế và làm giảm đến mức thấp nhất số
vụ, số người mắc do bệnh dịch, ngộ độc thực phẩm gây ra.
- Huy động toàn thể nhân dân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên
quan tích cực tham gia các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, thau vét bọ gậy,
thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh chế biến lương thực, thực phẩm.
II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG
1. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/7/2018.
2. Khẩu hiệu của tháng hành động: “Toàn dân tích cực hưởng ứng
tháng hành động phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2018”.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Phát động và triển khai: UBND các xã, thị trấn chủ trì, chỉ đạo Trạm
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Y tế, các hội, đoàn thể huy động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến lương
thực thực phẩm, hội viên, đoàn viên cùng tham gia phát động và triển khai tại
địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2018 đến ngày 07/7/2018.
2. Triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống dịch bệnh Zika,
sốt xuất huyết, phòng bệnh sởi, cúm AH1N1, cúm AH5N1, dịch tay chân
miệng, dịch tiêu chảy cấp và các bệnh đường tiêu hoá
Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôiThú y, phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện, phòng Giáo dục và
Đào tạo, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực
hiện tốt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, đưa trẻ đi
tiêm chủng đúng lịch và đủ mũi theo quy định. Tổ chức triển khai với nhiều hình
thức như: tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động,
băng-rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, thông qua hội, họp.
3. Tổ chức triển khai chiến dịch thau vét diệt bọ gậy, tổng vệ sinh môi
trường
UBND các xã, thị trấn huy động lực lượng phụ nữ, đoàn thanh niên, các
em học sinh, cộng tác viên dân số, y tế thôn, tổ dân phố tổ chức triển khai thau
vét bọ gậy thường xuyên và tổ chức triển khai chiến dịch vào các tháng có nguy
cơ dịch sốt xuất huyết xảy ra; tổng vệ sinh môi trường, cảnh quan, chú trọng
công tác làm sạch môi trường trong các dịp có diễn ra lễ, hội.
4. Triển khai ký cam kết loại hình kinh doanh thức ăn đường phố
Phòng Y tế, Trung tâm y tế phối hợp UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển
khai công tác ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh
doanh thức ăn đường phố theo quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11
tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
5. Triển khai công tác xác nhận kiến thức, thẩm định, thanh, kiểm tra
an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát
- Phòng Y tế chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức triển khai
công tác thẩm định, trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an
toàn thực phẩm cho cá nhân, cơ sở và tiến hành công tác ký cam kết đối với các
bếp ăn tập thế bán trú trên địa bàn huyện.
- Thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành tổ chức triển khai công tác kiểm tra
an toàn thực phẩm ở khu vực trung tâm huyện lỵ và một số vùng trọng điểm ở
các địa phương, tập trung chủ yếu vào các loại hình dịch vụ nấu ăn thuê, các cơ
sở kinh doanh ăn uống, giải khát lớn. Trạm Y tế tham mưu UBND các xã, thị
trấn kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở còn lại và các loại hình kinh doanh
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thức khác tại địa phương; tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhắc
nhở, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định chung của
pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Y tế huyện
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các địa
phương tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè
năm 2018.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trạm y tế xã, thị trấn
tăng cường giám sát phát hiện bệnh, dịch; cung cấp các tài liệu tuyên truyền kiến
thức về phòng chống bệnh, dịch, khống chế không để bệnh, dịch lây lan.
- Phối hợp, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, tổ chức thẩm định, cấp
giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và ký cam kết vệ sinh an toàn
thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát, bếp ăn tập thể theo quy
định.
- Thành lập đoàn kiểm tra tổ chức triển khai công tác kiểm tra an toàn
thực phẩm ở khu vực trung tâm huyện lỵ và một số vùng trọng điểm ở các địa
phương, tập trung chủ yếu vào các loại hình dịch vụ nấu ăn thuê, nấu ăn lưu
động, các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát lớn.
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện tháng hành
động và báo cáo theo yêu cầu của UBND huyện.
2. Trung tâm Y tế huyện
- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh ăn uống, giải khát trên địa
bàn huyện các quy định chung về vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp phòng Y
tế triển khai công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp tiến hành
thẩm định các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát trên địa bàn. Tiến hành kiểm
tra việc lưu mẫu thức ăn ở các bữa ăn đông người theo quy định.
- Chủ động phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, phòng
Y tế chỉ đạo các Trạm y tế xã, thị trấn các biện pháp phòng chống dịch bệnh,
chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, phương tiện, thuốc men..., phát hiện xử lý dịch
kịp thời; khống chế, bao vây dập dịch, hạn chế tối đa tỷ lệ mắc và không để tử
vong do dịch gây ra.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai chiến dịch diệt bọ gậy và
phun hóa chất chủ động phòng Zika, sốt xuất huyết; tăng cường công tác quản
lý, giám sát các bữa ăn đông người để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo phân
cấp.
- Tổ chức điều tra, giám sát dịch chặt chẽ, phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên
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để có giải pháp dập tắt dịch kịp thời.
- Tổ chức triển khai công tác tiêm phòng các loại bệnh đúng theo quy
định.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện
Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trạm Chăn nuôi - Thú y,
UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt
các biện pháp vệ sinh phòng bệnh; có kế hoạch tăng thêm tần suất và thời lượng
các buổi phát sóng của Đài huyện, đưa nội dung tuyên truyền phòng chống dịch
bệnh Zika, sốt xuất huyết, phòng chống bệnh sởi, cúm AH1N1, cúm AH5N1,
bệnh tay chân miệng và các bệnh dịch đường tiêu hoá vào các chương trình phát
sóng hằng ngày. Chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp sóng thường
xuyên để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh.
4. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi-Thú y, phòng Giáo
dục và Đào tạo, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh
Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn tổ
chức tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn mọi người thực hiện tốt các biện pháp
phòng bệnh, tập trung huy động lực lượng học sinh, đoàn viên, thanh niên, hội
viên tham gia phát động và thực hiện tốt các đợt ra quân tổng vệ sinh làm sạch
cảnh quan môi trường ở các khu vực trung tâm huyện lỵ, các chợ, thôn, xóm;
vận động mọi người dân thực hiện việc chôn lấp vật phế thải xung quanh nhà, vệ
sinh chuồng trại, thau vét diệt bọ gậy trong các cộng đồng dân cư, thực hiện ăn
uống, sinh hoạt hợp vệ sinh.
5. UBND các xã, thị trấn
- UBND các xã, thị trấn chủ trì, chỉ đạo Trạm y tế phối hợp với các ban
ngành, đoàn thể liên quan huy động các lực lượng, các cơ sở sản xuất, chế biến
lương thực, thực phẩm, hội viên, đoàn viên, các em học sinh cùng tham gia các
hoạt động, tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương.
- Chỉ đạo Đài truyền thanh tổ chức tiếp sóng chương trình Đài truyền
thanh huyện và thực hiện tốt các chương trình tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh
thường xuyên, tuyên truyền thông qua các cuộc họp từ xã đến tận thôn, xóm.
- Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo Trạm Y tế triển
khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các chiến dịch thau vét,
diệt bọ gậy, tổ chức triển khai 02 đợt chiến dịch: chiến dịch lần thứ nhất tổ chức
từ ngày 09/7/2018 - 15/7/2018, chiến dịch lần thứ hai tổ chức sau chiến dịch lần
thứ nhất từ 07 đến 14 ngày; đồng thời thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn
uống, giải khát, chế biến lương thực, thực phẩm trên địa bàn. Thực hiện giám sát
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bữa ăn đông người theo phân cấp quản lý; xử lý đảm bảo môi trường khi tổ chức
các lễ hội tại địa phương như: Lễ tế đình làng, họ tộc, cưới, hỏi,…
- Hướng dẫn nhân dân, các hộ gia đình thực hiện thường xuyên công tác
thau vét bọ gậy, chôn lấp vật phế thải xung quanh nhà từ 01 đến 02 lần/tuần;
thực hiện ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vận động nhân dân thường
xuyên rèn luyện thể dục thể thao, tự chăm sóc sức khoẻ cho các thành viên trong
gia đình.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tháng hành động phòng chống dịch
bệnh mùa Hè năm 2018 trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu Thủ
trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Thường vụ Huyện uỷ;
- CT-PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP + CVVX;
- Lưu VT.
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