
 

K n       

- Báo Hà Tĩn , Cổn  TTĐT tỉn , Đà  PT-TH tỉnh; 

- VPĐD, PVTT các cơ quan báo c   trên địa bàn; 

- Phòng VH-TT, TT VH-TT các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Hiện nay, theo thống kê của Bộ Y tế, số ca mắc sốt xuất huyết trong cả nước 

đan  n ày một   a tăn  và c ưa có c  ều  ướng giảm. Các chuyên gia dự báo, dịch 

sốt xuất huyết có thể bùng phát mạn  tron  t án  6 và t án  7 năm 2022. Tại Hà 

Tĩn , đã xuất hiện một số trường hợp mắc sốt xuất huyết, n uy cơ bùn  p át dịch 

trong cộn  đồng là rất cao; Căn cứ Văn bản số 327/KSBT-TTGDSK ngày 

15/6/2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc tăn  cường truyền thông 

phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Sở Thông 

tin và truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền một số nội 

dung sau: 

 1. Các cơ quan báo chí phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan 

cung cấp kịp thờ , c  n  xác, đầy đủ thông tin về công tác chỉ đạo, đ ều hành phòng 

chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tình hình dịch bện  trên địa bàn tỉnh; các biện pháp 

phòng chống lây nhiễm bện ,  ướng dẫn c ăm sóc n ười bệnh tại nhà và dấu hiệu 

chuyển biến nặng cần đưa đến cơ sở y tế kịp thời... 

 Ưu t ên truyền t ôn   ướng dẫn n ười dân chủ động thực hiện các biện pháp 

diệt loăn  quăn  tại hộ   a đìn  và xun  quan  k u vực nơ  s n  sống; các biện 

pháp diệt muỗi và phòng chống muỗ  đốt. Khi nghi ngờ mắc bệnh cần đến cơ sở y 

tế gần nhất để được k ám, tư vấn và đ ều trị kịp thờ , k ôn  đ ều trị tại nhà. Thông 

báo n ay c o cơ quan y tế gần nhất k     a đìn  có n ười mắc bệnh. Tích cực phối 

hợp với chính quyền và ngành y tế tron  các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. 

 2. P òn  Văn  oá - Thông tin; Trun  tâm Văn  óa - Truyền thông các huyện, thị 

xã, thành phố và hệ thống truyền t an  cơ sở phổ biến rộn  rã  bà  p át t an  “Bệnh 

sốt xuất huyết và cách phòng chống” (gửi kèm theo) đến tận t ôn, xóm, k u dân cư để 

các cơ quan, đơn vị và tất cả n ườ  dân được biết và chủ động phòng tránh.  

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:              /STTTT-TTBCXB 

V/v truyền thông phòng, chống  

bệnh sốt xuất huyết 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày     tháng 6 năm 2022 

Nơi nhận:  
- N ư trên; 
- Sở Y tế (để p/ ); 

- TT k ểm soát bện  tật tỉn ;                         

- UBND các  uyện, TP, TX; 
- Lưu  VT, TTBCXB4.                                                                                                                                          
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Dương Văn Tuấn 



Bài phát thanh: Bệnh sốt xuất huyết và cách phòng tránh 

(Kèm theo Công văn số       /STTTT-TTBCXB ngày    /6/2022 của Sở TTTT) 

 

Thưa quý vị và bà con!  

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi rút dengue gây ra. 

Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt n ười bện  lây san  n ười lành. 

N ười mắc bệnh sốt xuất huyết t ường có biểu hiện: Sốt cao đột ngột, đau 

đầu dữ dội, có thể có dấu hiệu phát ban; không kèm theo ho, sổ mũ . N ười bệnh 

có thể kèm theo xuất huyết tự n  ên n ư c ấm xuất huyết dưới da, chảy máu 

mũ , c ảy máu c ân răn , xuất huyết t êu  óa... Đau bụng, buồn nôn, chân tay 

lạnh, vật vã, hốt hoảng. 

Bệnh sốt xuất huyết hiện c ưa có t uốc đ ều trị đặc hiệu và c ưa có vắc xin 

phòng bệnh, vì vậy bà con cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau: 

- Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗ  k ôn  vào đẻ trứng. 

- Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăn  quăn /bọ gậy bằng cách 

thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau r a dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật 

úp các dụng cụ không chứa nước; t ay nước bình hoa; bỏ muối, dầu vào bát 

nước kê chân chạn. 

- Loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗ  đẻ 

trứn  n ư c a , lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp/vỏ xe cũ,  ốc tre, bẹ lá... 

 - Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗ  đốt ngay cả ban ngày. 

- Tích cực phối hợp với ngành y tế tron  các đợt phun hóa chất phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Khi bị sốt đến n ay cơ sở y tế để được k ám và tư vấn đ ều trị. Không tự 

ý đ ều trị tại nhà.  

Mọi người, mọi nhà cùng thực hiện “Không có loăng quăng bọ gậy 

không có sốt xuất huyết”. 
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