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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

  

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 469/UBND-VP6 ngày 

24/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống 

bệnh bạch hầu. 

Bệnh Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan nhanh 

qua đường hô hấp và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp 

thời. Bệnh có thể dự phòng bằng tiêm vắc xin và điều trị khỏi bằng kháng sinh 

đặc hiệu. Hiện nay, bệnh đang có diễn biến phức tạp. Từ đầu tháng 6 năm 2020 

đến nay bệnh bùng phát, lây lan nhanh tại một số tỉnh Tây Nguyên và đã có 

trường hợp tử vong, phần lớn các trường hợp được phát hiện ở vùng sâu, vùng 

xa và chưa được tiêm vắc xin bạch hầu hoặc chưa tiêm đầy đủ, đúng lịch. 

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, Sở Nông nghiệp và 

PTNT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai một số công việc sau: 

- Thủ trưởng đơn vị quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh bạch hầu. Đồng 

thời phối hợp với các cơ quan có liên quan (ngành y tế) tăng cường công tác 

truyền thông phòng chống dịch bệnh bạch hầu. 

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động tìm hiểu 

nắm bắt các thông tin cần thiết (cách phòng tránh, biểu hiện lâm sàng, triệu 

chứng thường gặp,…) và tiến hành các biện pháp phòng chống bệnh, hạn chế 

tiếp xúc với người bị bệnh, đưa ngay các trường hợp nghi ngờ mắc/có dấu hiệu 

của bệnh đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. 



- Tuyên truyền vận động người thân và nhân dân thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch. Cụ thể như: 

(1). Đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm vắc xin phối hợp phòng bệnh bạch hầu: 

ComBe Five hoặc DPT-VGB-Hib (SII), Td đầy đủ, đúng lịch. 

(2). Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; 

giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh 

hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 

(3). Đảm bảo môi trường làm việc, cơ quan, nhà ở thông thoáng, sạch sẽ 

và có đủ ánh sáng. 

(4). Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải 

được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. 

(5). Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc 

phòng và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế. 

 Đặc biệt, tuyên truyền rõ lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh và vận 

động người thân đưa trẻ em đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu trong chương 

trình Tiêm chủng mở rộng đảm bảo đủ mũi và đúng lịch. 

Trên đây là một số nội dung tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch 

hầu, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình yêu cầu thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc nghiêm túc chỉ đạo và tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Lưu VT-VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Bùi Xuân Thư 
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