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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết lần thứ 6- Năm 2016 
 
  Kính gởi: Các đơn vị trực thuộc 
 
 Thực hiện kế hoạch số 1235/KH-SYT ngày 06/6/2016 của Sở y tế thành phố Đà 
Nẵng và công văn số 82/ GDSK-KH ngày 10/6/2016 của Trung tâm truyền thông giáo 
dục sức khỏe thành phố Đà Nẵng vè việc: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày 
ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết lần thứ 6 năm 2016. 
 Trung tâm y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng  ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết lần thứ 6 năm 2016 trên địa bàn 
quận Thanh Khê như sau: 
 I/ MỤC ĐÍCH: 
 1-Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc tự phòng bệnh và tăng cường 
sự phối hợp của các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể trong phòng chống dịch Sốt 
xuất huyết và bệnh do vi rút Zika. 
 2- Nâng cao nhận thức , trách nhiệm và phát huy nguồn lực của cộng đồng trong 
hoạt động phòng chống Sốt xuất huyết lồng ghép với phòng chống bệnh do vi rút Zika. 
 II/ CHỦ ĐỀ: “ Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh         
Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika.” 
 III/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 
 1/Thời gian: Trong tháng 6/2016 
 2/Địa điểm: Các đơn vị trực thuộc TTYT quận Thanh Khê 
 IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
 1/Phòng Hành chính -Tổ chức cán bộ: 
 -Treo băng rôn tuyên truyền tại đơn vị nhằm tuyên truyền phòng chống dịch Sốt 
xuất huyết và bệnh do vi rút Zika nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm 
quan trọng của các biện pháp phòng chống chống dịch bệnh. 
 -Đăng tải các tin, bài hình ảnh hoạt động của đơn vị trên website. 
 2/Các khoa , phòng:  
 -Tăng cường hiệu quả công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân mắc Sốt xuất huyết 
đến khám và điêu trị tại Trung tâm y tế. 
 -Thường xuyên tổng dọn vệ sinh khoa phòng và khu vự xung quanh (Đã được 
phân công)  



 - Tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà lồng ghép vào các buổi sinh hoạt 
bệnh nhân tại các khoa, phòng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết 
và bệnh do vi rút Zika và vệ sinh môi trường. 
 3/ Đội Y tế dượng phòng, 10 Trạm y tế: 
 - Phối hợp với Phòng y tế triển khai chiến dịch: Người dân tự diệt bọ gậy, lăng 
quăng phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika tại địa phương, 
kết hợp với chiến dịch vệ sinh môi trường hàng tuần theo chủ trương của UBND thành 
phố về: “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp” đặc biệt các khu vực có nguy cơ cao, vận 
động người dân thực hiện đậy kín tất cả dụng cụ chức nước để muỗi không vào đẻ 
trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, lật úp các dụng cụ không chứa nước, bỏ 
muối dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào các ổ nước đọng, loại bỏ các vật liệu phế thải, 
các hốc nước tự nhiên…  
 - Phối hợp với Đài truyền thanh phường tăng cường phát thông tin tuyên truyền 
về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika và      
vệ sinh môi trường. 
 - Treo băng rôn tuyên truyền tại Trạm y tế 
 Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng  ngày ASEAN phòng 
chống Sốt xuất huyết lần thứ 6 năm 2016 trên địa bàn quận Thanh Khê../. 
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