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 Căn cứ Kế hoạch số 5108/KH-SYT ngày 01/11/2022 của Sở Y tế về Kế 

hoạch phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

 Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Bằng ban hành Kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố. Cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

 Kiểm soát, phát hiện sớm trường hợp bệnh Đậu mùa khỉ, triển khai thực 

hiện các biện pháp “Sớm một bước, cao hơn một mức”, không để xảy ra dịch 

chồng dịch; xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất các 

trường hợp biến chứng, tử vong. 

2. Mục tiêu cụ thể 

-  Giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh Đậu mùa 

khỉ đầu tiên để xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng. 

-  Tăng cường năng lực hệ thống giám sát, chẩn đoán điều trị và phòng 

chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ tại các tuyến. 

-  Tổ chức thu dung, phân luồng, điều trị người bệnh tại các cơ sở khám, 

chữa bệnh kịp thời, an toàn, hiệu quả, đảm bảo phòng chống lây nhiễm tại cơ sở 

y tế, không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây nhiễm đối với nhân viên y tế. 

-  Đảm bảo đủ vật tư, hóa chất, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị, nhân lực, 

kinh phí để triển khai các biện pháp thu dung, điều trị, phòng chống dịch. 

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành 

-  Quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế về công tác phòng 

chống bệnh Đậu mùa khỉ, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

-  Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và dự báo tình hình dịch bệnh 

Đậu mùa khỉ để chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng với các tình huống dịch 

bệnh có thể xảy ra, giảm tối đa tác động và thiệt hại do dịch bệnh Đậu mùa khỉ. 

-  Chỉ đạo công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về 
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các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ để người dân chủ động phòng, 

chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa 

khỉ tại các tuyến trên địa bàn. 

-  Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho nhân viên y tế tham gia 

chống dịch (phụ cấp chống dịch, trực dịch...) theo quy định hiện hành. 

2. Công tác chuyên môn kỹ thuật 

2.1. Các giải pháp giảm mắc 

a, Khi chưa ghi nhận ca bệnh trên địa bàn 

- Tăng cường thực hiện giám sát dịch bệnh tại các khu vực nguy cơ, giám 

sát dựa vào sự kiện (EBS) tại các khoa khám bệnh, điều trị và tại cộng đồng. 

Đặc biệt lưu ý các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ như: Phát ban cấp tính dạng 

mụn nước, mụn mủ, đau đầu, sốt (>38,5 độ C), nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), 

đau cơ, đau lưng, có yếu tố dịch tễ trong vòng 21 ngày. 

-  Chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ, nhất là các 

trường hợp đi, đến từ các quốc gia đang có dịch bệnh Đậu mùa khỉ; điều tra dịch 

tễ và lấy mẫu bệnh phẩm 100% các ca nghi ngờ gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh để xét nghiệm. 

-  Chủ động xây  dựng  kế  hoạch,  kịch  bản  đáp  ứng  theo  các  tình  

huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại địa phương, 

không để bị động; sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển 

khai các biện pháp thu dung, điều trị, phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

-  Thiết lập, bố trí cơ sở vật chất sẵn sàng tổ chức thu dung, phân luồng, 

điều trị người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh kịp thời, an toàn, hiệu quả và 

đảm bảo phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở xét nghiệm, y tế, không để xảy ra 

lây nhiễm chéo, lây nhiễm đối với nhân viên y tế. 

-  Củng cố các đội Đáp ứng nhanh tại các tuyến, sẵn sàng điều tra, xử lý ổ 

dịch khi có dịch xảy ra; thực hiện xử lý ca bệnh/ổ dịch triệt để. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh chính xác, kịp 

thời giữa các tuyến, đặc biệt khi ghi nhận ca bệnh nghi ngờ, mắc bệnh. 

b, Khi ghi nhận ca bệnh trên địa bàn 

* Đối với người bệnh: (áp dụng với trường hợp bệnh xác định hoặc 

trường bệnh nghi ngờ chưa có kết quả xét nghiệm) 

-  Điều tra mở rộng các địa điểm dịch tễ có liên quan đến trường hợp mắc 

bệnh Đậu mùa khỉ (nơi ở, nơi làm việc...) theo phương châm đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng đối tượng để phát hiện sớm các trường hợp bệnh nghi ngờ. 

-  Điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp bệnh nghi ngờ. 

-  Cách ly, điều trị người bệnh tại cơ sở y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
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-  Đeo khẩu trang và sử dụng riêng biệt các vật dụng, đồ dùng sinh hoạt cá 

nhân để hạn chế lây truyền bệnh. 

-  Đối với người bệnh tử vong (nếu có) xử  lý  tử  thi  theo Thông tư số 

21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về vệ sinh 

trong mai táng, hỏa táng. 

* Đối với người tiếp xúc gần: 

-  Điều tra, truy vết tất cả người tiếp xúc gần, lập danh sách, hướng dẫn 

đối tượng tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối. 

Những người tiếp xúc gần trong thời gian theo dõi, kể cả không có triệu chứng, 

không được hiến máu, tế bào,… hạn chế tiếp xúc người khác, đặc biệt là trẻ em, 

phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch. 

-  Khi có triệu chứng nhức đầu, sốt, ớn lạnh, đau họng, khó chịu, mệt mỏi, 

phát ban và nổi hạch,... cần hạn chế tiếp xúc người khác và thông báo ngay cho 

cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly và điều trị kịp thời. 

-  Người chăm sóc người bệnh phải thực hiện các biện pháp phòng hộ cá 

nhân như đeo khẩu trang y tế, kính đeo mắt, găng tay, mũ áo,... trong quá trình 

tiếp xúc gần với người bệnh; rửa tay ngay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn khác sau mỗi lần tiếp xúc với người bệnh; hạn chế tối đa việc tiếp xúc với 

người bệnh và những người khác. 

* Khử khuẩn và xử lý môi trường ổ dịch: 

-  Khu vực nhà ở, nơi làm việc/học tập của người bệnh phải được khử 

khuẩn bằng cách lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà 

bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% 

Clo hoạt tính. Lưu ý: cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong 

ra ngoài, từ trên xuống dưới; chỉ sử dụng lại sau khi khử khuẩn ít nhất là 30 

phút; làm sạch nền nhà, bề mặt bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. 

-  Thực hiện thông khí, thông thoáng nhà ở, sử dụng quạt, hạn chế dùng 

điều hòa; thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà 

bằng các chất tẩy rửa thông thường. 

-  Đồ vải như quần áo, chăn màn, ga gối của người bệnh đã sử dụng cần 

được ngâm ngập hoàn toàn dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% Clo hoạt tính trong 

thời gian tối thiểu 20 phút trước khi giặt sạch. 

-  Đồ dùng đựng thức ăn, nước uống của người bệnh (bát, đũa, thìa, cốc...) 

phải được rửa sạch, đun sôi trong 10-15 phút, để khô trước khi sử dụng lại. 

-  Các phương tiện chuyên chở người bệnh phải được sát khuẩn, tẩy uế 

bằng dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính. 

-  Việc khử khuẩn các khu vực có liên quan dịch tễ khác bằng biện pháp 

lau bề mặt với dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05 - 0,1% Clo hoạt tính sẽ do cán 

bộ dịch tễ quyết định dựa trên cơ sở điều tra thực tế. 
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2.2. Các giải pháp giảm tử vong 

-  Củng cố và kiện toàn đội điều trị tại Trung tâm y tế và các đội điều trị 

cấp cứu cơ động để khám, chữa bệnh khi có người bệnh vào viện điều trị và sẵn 

sàng hỗ trợ cho tuyến cơ sở khi có yêu cầu. 

-  Cập nhật phác đồ điều trị và phổ biến hướng dẫn điều trị tới các đơn vị 

tuyến dưới nhằm tăng cường năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế trực tiếp 

tham gia công tác điều trị, phòng chống dịch của các bệnh viện, đặc biệt là 

chuyên ngành Truyền nhiễm, Hồi sức cấp cứu, Nhi, Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

-  Xây dựng cơ số dự trữ về trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất, phương 

tiện bảo hộ ... 

-  Chuẩn bị sẵn khu vực tiếp nhận bệnh nhân mắc, nghi mắc bệnh Đậu 

mùa khỉ, đảm bảo đầy đủ, trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu bệnh nhân nặng. 

-  Tăng cường năng lực cho tuyến cơ sở về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc 

các trường hợp mắc bệnh hạn chế chuyển viện để tránh lây lan. 

-  Tập huấn cho cán bộ điều trị và điều dưỡng tại Trung tâm Y tế, Trạm Y 

tế về chẩn đoán và điều trị các trường hợp nặng và sử dụng các trang thiết bị hồi 

sức cấp cứu, phòng tránh lây nhiễm trong bệnh viện. 

-  Trang bị, bổ sung các trang thiết bị, phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp 

cứu để hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng, tử vong. 

3. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe 

-  Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông 

tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người 

dân để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ 

bản thân, gia đình và cộng đồng như áp dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường 

vệ sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch. 

-  Tuyên truyền bằng nhiều hình thức (tờ rời, truyền thanh…) đến các đối 

tượng có nguy cơ lây nhiễm từ khách nhập cảnh, người nước ngoài vào địa bàn 

thành phố Cao Bằng . 

-  Thông tin diễn biến, tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, các trang thông tin điện tử. 

-  Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan truyền thông với ngành y tế 

để triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện phối 

hợp các cơ quan liên quan trong việc quản lý tin đồn liên quan đến tình hình 

dịch bệnh để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch 

bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

4. Công tác phối hợp liên ngành 

 Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan trong việc triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ của từng đơn vị; huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
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chính trị, Chính trị - Xã hội trong việc vận động nhân dân triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát 

 Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện phòng, chống 

bệnh Đậu mùa khỉ tại các tuyến. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Y tế thành phố 

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ tại địa phương. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai hiệu 

quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố. 

 - Chỉ đạo các đơn vị, UBND các phường, xã chủ động triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 - Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ tại 

các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. 

 - Tham mưu thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, nhân 

viên y tế… các trường hợp trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh 

theo quy định. 

 2. Trung tâm Y tế Thành phố 

 - Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND thành phố triển khai các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ tại địa phương. 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai có hiệu quả 

các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ; phối hợp kiểm tra, giám sát 

công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ tại các đơn vị, địa phương. 

 - Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông 

tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người 

dân để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ 

bản thân, gia đình và cộng đồng như: áp dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường 

vệ sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch. 

  - Sẵn sàng thuốc, vật tư, phương tiện, cơ sở vật chất để tiếp nhận, cách ly 

và điều trị khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh. 

 - Chỉ đạo Trạm Y tế các phường, xã chủ động triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 - Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên y tế… 

tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 
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 3. Phòng Văn hóa & Thông tin Thành phố; Trung tâm Văn hóa & 

truyền thông Thành phố 

 Phối hợp với các đơn vị y tế triển khai các hoạt động truyền thông 

phòng, chống dịch bệnh; truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin về 

tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân để 

người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản 

thân, gia đình và cộng đồng như: áp dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường vệ 

sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch. 

 4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

 Tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác 

phòng, chống dịch. 

 5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội thành phố 

 - Tăng cường thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân để người dân không hoang 

mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng 

đồng; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan truyền thông với ngành y tế để 

triển khai hoạt động tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 - Phối hợp kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa 

khỉ tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. 

 6. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 - Chỉ đạo các công chức, đoàn thể xã, phường, trường học, tổ dân phố 

thông tin, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng 

 - Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống 

dịch bệnh Đậu mùa khỉ tại địa phương. 

 Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng, ba, đoàn thể thành 

phố và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế Cao Bằng (b/c); 

- Thường trực Thành ủy Cao Bằng; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các đơn vị, phòng, ban, đoàn thể thành phố;                           

- UBND các xã, phường;  

- Cổng TTĐT Thành phố;                                                                                                                                                                                              

- Lưu: VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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