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     THÔNG BÁO 
       Về việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

 Sốt xuất huyết và vi rút Zika 
 

Thực hiện Công văn số 587-CV/TU ngày 10/02/2017 của Tỉnh ủy Bình Thuận 
về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; 

 Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên 
và viên chức, người lao động một số thông tin cần thiết, các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh về bệnh Sốt xuất huyết và vi rút Zika như sau: 

I. NGUYÊN NHÂN, ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT VÀ CÁCH PHÒNG 
CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT, VI RÚT ZIKA 

1. Nguyên nhân mắc bệnh Sốt xuất huyết và vi rút Zika 

- Bệnh Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra 
và muỗi vằn Aedes Aegypti là trung gian truyền bệnh, bằng cách đốt người bệnh đã 
bị nhiễm vi rút Dengue mang sang đốt người lành, loại muỗi này cùng chủng muỗi 
lây truyền vi rút Zika. 

- Bệnh Sốt xuất huyết xảy ra quanh năm nhưng thường phát triển mạnh và 
bùng phát thành dịch lớn vào các tháng mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 11 hàng 
năm). 

2. Đặc điểm nhận biết về muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết và vi rút Zika 

- Muỗi vằn Aedes Aegypti màu đen, trên thân và chân có những khoanh trắng 
nên thường được gọi là muỗi vằn. Muỗi vằn thường đốt người vào ban ngày sau đó 
trú, núp trên quần áo, chăn màn và các chỗ tối.  

- Muỗi đẻ trứng trong các dụng cụ chứa nước như: bể nước, chum vại, lu, bình 
cắm hoa hoặc lốp xe hư hỏng, vỏ dừa,...  

3. Mức độ nguy hiểm của bệnh Sốt xuất huyết và vi rút Zika 

Hiện nay, Bệnh Sốt xuất huyết và vi rút Zika chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và 
vắc xin phòng bệnh. Bệnh có thể gây thành dịch lớn làm nhiều người mắc bệnh cùng 
lúc, gây khó khăn cho việc chăm sóc và điều trị y tế. Người mắc bệnh này bị ảnh 
hưởng đến sức khỏe và giảm sút sức lao động. Trường hợp, nếu phát hiện bệnh muộn 
thì có thể dẫn đến nguy cơ bị sốc, xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não, trụy tim mạch, 
hôn mê và dẫn đến tử vong; đặc biệt nếu trẻ sơ sinh nhiễm vi rút Zika sẽ gây teo não 
và rối loạn hệ thống miễn dịch tác động đến thần kinh gây ra hiện tượng yếu cơ ở tay 
và chân. 
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4. Cách nhận biết mắc bệnh Sốt xuất huyết và vi rút Zika  

a. Thể nhẹ: Người nhiễm bệnh có triệu chứng sốt cao đột ngột và kéo dài 
trong 2-7 ngày; thân nhiệt trên 380C, khó hạ sốt; đau đầu dữ dội ở vùng trán; đau sau 
nhãn cầu; đau các khớp nhỏ ở bàn tay và bàn chân; có thể có dấu hiệu phát ban; 
không kèm theo ho, sổ mũi. 

 b. Thể nặng: Người nhiễm bệnh ngoài các triệu chứng của thể nhẹ còn kèm 
theo các triệu chứng: Xuất hiện chấm xuất huyết ngoài da; chảy máu cam; chảy máu 
chân răng; viêm xung huyết kết mạc mắt; nôn ra máu; đau bụng; đi cầu phân đen; 
buồn nôn; chân tay lạnh, vật vã, hốt hoảng.  

5. Các biện pháp xử lý y tế khi nghi ngờ người bị bệnh Sốt xuất huyết và vi 
rút Zika  

- Đối với những trường hợp có nguy cơ bị mắc bệnh ở thể nhẹ, có thể chăm sóc 
tại nhà như: 

+ Cho người bệnh nghỉ ngơi; cho uống nhiều nước hoặc cho uống dung dịch 
Oresol; nước trái cây.  

+ Cho ăn nhẹ như: Cháo, súp hoặc sữa; lau mát người bệnh khi sốt cao và dùng 
thuốc hạ sốt. 

- Cần phải theo dõi bệnh nhân liên tục, nếu thấy người bệnh có bất kỳ dấu hiệu 
xuất huyết nào hoặc diễn biến ở thể nặng thì đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế hoặc 
bệnh viên gần nhất để thăm khám và điều trị kịp thời. 

    6. Các biện pháp phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết và vi rút Zika                
   a. Năm (05) biện pháp loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt bọ gậy, lăng 
quăng 

- Đậy kín các chum, lu, khạp,…chứa nước để không cho muỗi đẻ trứng. 

- Thả cá vào tất cả các vật chứa nước trong nhà để ăn bọ gậy.  

- Bỏ muối vào chén nước kê chân chạn, giường, tủ, cho cát ẩm vào lọ hoa.  

- Mỗi tuần một lần, tiến hành cọ rửa, thay nước các đồ dùng chứa nước (lu, 
chum, bể…). 

- Thu gom đồ phế thải quanh nhà như chai lọ vỡ, vỏ dừa, lốp xe… Lật úp các 
vật thải có chứa nước. 

b. Năm (05) biện pháp phòng tránh muỗi đốt 

- Mặc áo quần dài tay. 

- Khi ngủ phải ngủ trong mùng, kể cả ban ngày. 

- Cho người bệnh nằm trong mùng để tránh muỗi đốt. 

- Dùng rèm, mành tẩm hóa chất diệt muỗi che cửa hạn chế và diệt muỗi. 

- Diệt muỗi bằng hóa chất như: Phun thuốc, tẩm màn, thắp hương muỗi, bình 
xịt diệt muỗi, bôi kem chống muỗi chích… 
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II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ:  

   - Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên nội trú về các bệnh lây nhiễm, 
các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống… thực hiện tốt việc “ăn sạch, uống sạch, 
ở sạch”.   

 - Chủ động theo dõi sức khỏe học sinh, sinh viên nội trú khi thời tiết chuyển 
mùa. Hướng dẫn học sinh, sinh viên cách phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, vi rút 
Zika, phát hiện sớm, có hướng phòng và điều trị kịp thời các dịch bệnh khi xảy ra. 

 - Thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh quanh khu vực Ký túc xá, phát quang bụi 
rậm, chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực hệ thống máy lọc nước tinh khiết, chủ động 
diệt muỗi, lăng quăng. 

 2. Phòng Hành chính- Quản trị: 

- Phát quang cây cối và bụi rậm xung quanh các xưởng thực hành; các nhà vệ 
sinh phải luôn giữ sạch sẽ, khô ráo. 

 - Phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ mời Trung tâm y tế dự phòng 
tỉnh xử lý môi trường, phun thuốc diệt muỗi, ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng. 

3. Các Khoa chuyên môn: 

 Chủ động dọn vệ sinh các xưởng thực hành, các phòng học thực hành, phòng 
máy… bảo đảm sạch sẽ, thông thoáng, ngăn nắp, gọn gàng. 

4. Toàn thể viên chức, người lao động trong Trường: 

   Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động phòng, chống và ngăn 
ngừa dịch bệnh do vi rút Zika và Sốt xuất huyết như vệ sinh môi trường, diệt muỗi, 
lăng quăng, chống muỗi đốt…tại hộ gia đình nói riêng và khu dân cư nói chung. 
Trường hợp phát hiện người có dấu hiệu mắc bệnh, cần hướng dẫn đến ngay cơ sở y 
tế để khám, điều trị. 

Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận, đề nghị các bộ phận liên quan triển khai 
nội dung thông báo này đến toàn thể học sinh, sinh viên, và viên chức, người lao 
động được biết thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (b/c); 
- PHT- Thầy Ích (p/h); 
- Các đơn vị thuộc trường (t/h); 
- Lưu: VT, HCQT (Mỹ Dung 01b). 

       KT. HIỆU TRƯỞNG 
       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

    

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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