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TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TTYT-TrN, KSBT 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh. 

      Bắc Kạn, ngày       tháng       năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Trạm Y tế các xã, phường; 

- Các khoa, phòng Trung tâm Y tế thành phố. 

 

Qua kết quả điều tra, giám sát ngày 27/10/2022 trên địa bàn thành phố Bắc 

Kạn xuất hiện nhiều trẻ có triệu chứng của hội chứng Cúm như: Sốt, ho, đau họng, 

đau mỏi cơ, mệt mỏi, chảy nước mũi… Các ca mắc rải rác tại các Trường học, tập 

chung chủ yếu ở các trường Mầm Non, các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở.  

Trước tình hình thời tiết giao mùa là điều kiện khí hậu thuận lợi để Virus, vi 

khuẩn phát triển.  Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh thường gặp vào 

mùa thu - đông. Trung tâm Y tế thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Trạm Y tế xã, phường 

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh chặt chẽ tại cộng đồng, các Trường 

học, các nhà trẻ tư thục và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn nhằm phát hiện 

sớm ca mắc ca mắc, các ổ dịch, khống chế kịp thời không để dịch lây lan rộng trong 

cộng đồng. 

- Phối hợp với Y tế trường học tuyên truyền cho giáo viên, học sinh, phụ 

huynh, đồng thời tuyên truyền đến người dân tại các thôn, tổ về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh như: vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, ..Khi có các dấu hiệu có biểu hiện 

sốt, ho, đau họng, người mệt mỏi, đau mỏi cơ đến ngay cơ sở y tế để khám và điều 

trị, không tự ý điều trị ở nhà. 

- Phối hợp với Y tế trường học hàng ngày thống kê số học sinh có triệu chứng 

sốt nghi Cúm theo biểu mẫu tại phụ lục kèm theo công văn này bao gồm báo cáo tại 

phụ lục 1 và phụ lục 2. Gửi qua gmail backan.ttyt.tnksbt@gmail.com về Khoa 

Truyền nhiễm kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS vào lúc 10h00 hàng ngày. Đồng 

thời nhập ca bệnh báo cáo tại phần mền bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn tại 

Thông tư  54/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế khi có ca bệnh 

truyền nhiễm. 

mailto:backan.ttyt.tnksbt@gmail.com


- Trong quá trình tổng hợp nếu có nhiều học sinh mắc cùng 1 lớp thì phải 

tiến hành điều tra, giám sát, báo cáo khẩn để có giải pháp phòng chống dịch kịp 

thời. 

2. Khoa Khám bệnh  

Phân loại, phát hiện các người bệnh đến khám tại Trung tâm có hội chứng 

Cúm và phối hợp với Khoa Truyền nhiễm – Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp báo 

cáo theo quy định. 

3. Khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

- Phối hợp với các Trạm Y tế, Trường học, đơn vị giám sát chặt chẽ phát hiện 

sớm các ca bệnh; phối hợp với khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hính ảnh và Thăm 

dò chức năng lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm để chẩn đoán xác định ổ dịch, xử lý 

kịp thời các ổ dịch tránh lây lan trong cộng đồng;  

- Thông báo cho các đơn vị khi có bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm đến 

khám và điều trị tại bệnh viện, đảm bảo thông tin 02 chiều kịp thời chính xác; tổng 

hợp và báo cáo cho Trung tâm KSBT tỉnh để phối hợp điều tra, xử lý ổ dịch. 

4. Kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện giám sát, phát hiện học sinh 

mắc hội chứng Cúm trong trường học và báo cáo hàng ngày cho Trạm Y tế xã, 

phường để tổng hợp báo cáo theo mẫu (tại phụ lục 2 kèm theo công văn này). 

- Chỉ đạo các trường học tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục sức 

khỏe cho học sinh về các biện pháp phòng bệnh Cúm theo hướng dẫn của ngành y 

tế.  

Với những nội dung trên đề nghị các đơn vị  nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi; 
- TT. UBND thành phố; 
- UBND các xã, phường;  (Ph/h) 
- Ban Giám đốc TTYT;  
- Lưu: VT, KSBT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Cát Trúc 

 

 



Phụ lục 1         

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

 
       TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG……… 

 
        

BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP SỐT CÓ HỘI CHỨNG CÚM THEO LỨA TUỔI 

Ngày       tháng       năm 2022 

  

TT 

Báo cáo các trường hợp sốt có Hội chứng cúm 

Đơn vị 

Số  mắc 

trong 

ngày 

Trong đó 

Tổng số 

mắc cộng 

dồn 

Số 

vào 

viện 

Trong đó 
Số hiện 

đang điều 

trị tại 

bệnh viện 

Ra viện 

trong 

ngày 

Trẻ < 5 tuổi 

Trẻ 5-

10 > 10 tuổi  

Trẻ < 5 

tuổi Trẻ 5-10 > 10 tuổi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 TYT .......                       

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Từ cột 8 đến cột 13 Trạm Y tế không tổng hợp báo cáo 

 
      

Bắc Kạn, ngày    tháng      năm 2022 

 
 

Người báo cáo 

 

Thủ trưởng đơn vị 

 
             

              

 

 

 

 



Phụ lục 2 

BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP SỐT DO HỘI CHỨNG CÚM TẠI TRƯỜNG HỌC THEO LỚP (*) 

Ngày       tháng     năm 2022 

TT 

Tên Trường học bao 

gồm cả các trường tư 

thục 

Tổng số 

học sinh 

toàn 

trường 

Tên lớp có 

học sinh 

mắc hội 

chứng 

cúm 

Tổng số học 

sinh nghỉ học 

trong ngày 
(bao gồm nghỉ 

do Hội chứng 

Cúm + bệnh lý 

khác + lý do 

khác) 

Tổng số học sinh nghỉ học do hội 

chứng Cúm 

Ghi chú 

Mắc mới 

trong ngày 

Cộng dồn tính từ 

thời điểm thống kê 

đầu tiên ngày 27/10 

1 Ví dụ: Trường tiểu học Đức Xuân 
 

Lớp 1 A 3 2 12   

      Lớp ....         

        

Cộng tổng 1.148         
 

  

2 
  Ví dụ Trường THCS Đức 

Xuân 
  Lớp 8 A1 10 2 2   

      Lớp...         

                

Cộng tổng             

(*) Hội chứng cúm có các triệu chứng như sau: Sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho . Có thể kèm theo các triệu chứng đường tiêu hóa 

(buồn nôn, nôn, tiêu chảy) 

      Bắc Kạn, ngày       tháng     năm 2022 

 
Người  báo cáo 

   Thủ trưởng đơn vị 
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