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KẾ HOẠCH 

Phòng chống cúm gia cầm lây sang người tại Cơ sở  

Điều trị nghiện ma túy tỉnh  

 

 Căn cứ công điện số 258/CĐ-BYT, ngày 27/02/2023 của Bộ y tế về việc 

tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người (H5N1) và hành 

động ứng phó khẩn cấp với các chủng virut cúm nguy hiểm có khả năng lây  

sang người trên địa bàn đơn vị. 

 Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng kế hoạch Phòng chống cúm 

gia cầm lây sang người H5N1 trong địa bàn đơn vị cụ thể như sau:  

 I. Mục đích, yêu cầu 

 Thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Công điện chủ động phát hiện 

và thực hiện các biện pháp phòng, chống đồng bộ có hiệu quả, kịp thời ngăn 

chặn dịch bệnh cúm gia cầm A H5N1 lây lan vào cơ sở, hạn chế tối đa thiệt hại 

do dịch cúm gia cầm gây ra. Phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay khi virut cúm 

xâm nhập vào Cơ sở. Giảm thiểu nguy cơ vi rút cúm A H5N1 lây nhiễm cho đàn 

gia cầm và người. 

 Phòng chống dịch cúm gia cầm A H5N1 đúng quy định của pháp lệnh thú 

y và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT, cục thú y đảm bảo kịp thời hiệu 

quả. Các phòng chuyên môn, viên chức và người lao khi thực hiện kế hoạch phải 

phối hợp chặt chẽ và sát với tình hình thực tế của Cơ sở. 

  II. Nội dung  

  Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội 

chứng viêm phổi nặng do vi rút và hội chứng cúm học viên và viên chức tại Cơ 

sở để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm A H5N1. 

  Chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, sẵn sàng thuốc, vật tư, 

hóa chất triển khai các biện pháp xử lý dịch khi có dịch xảy ra. 

  Tăng cường phối hợp giữa các phòng chuyên môn trong việc giám sát 

phát hiện dịch cúm trên gia cầm báo cáo kịp thời cho Trạm y tế xã Chiềng 

mung; Trung tâm y tế huyện Mai Sơn; Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh; tình 

hình dịch bệnh trên gia cầm và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổ dịch. 

  Tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm 

sang người, đặc biệt chú ý những nơi có nguy cơ cao và những người chăn nuôi 

về nguy cơ mắc bệnh. 



  Kiểm tra giám sát chặt chẽ nguồn thực phẩm nhập vào cơ sở. Không sử 

dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực hiện an toàn thực phẩm trong giết 

mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, thực hiện ăn chín uống sôi. 

Vệ sinh khử khuẩn quanh khu nhà ở học viên, khu chăn nuôi hàng tuần. 

     III. Tổ chức thực hiện 

  1. Phòng Tổ chức hành chính kế toán 

 Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Cơ sở vệ tinh triển khai 

thực hiện đảm bảo các nội dung theo đúng kế hoạch đề ra.  

Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống dịch theo đề 

xuất của các bộ phận chuyên môn khi được giám đốc phê duyệt. 

Cân đối nguồn kinh phí, để thanh quyết toán đầy đủ các vật tư phục vụ 

trong công tác phòng chống dịch bệnh tại Cơ sở. 

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kịp thời tình hình, diễn biến dịch 

theo quy định. 

 2. Phòng Y tế PHSK, Cơ sở vệ tinh Thuận châu 

  Cử cán bộ kiểm tra giám sát chặt chẽ nguồn thực phẩm nhập vào cơ sở. 

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ. Thực 

hiện ăn chín uống sôi.  

  Vệ sinh phun khử khuẩn Cloramin B, thuốc diệt côn trùng quanh khu vực 

bếp ăn, nhà ở học viên  1 lần/ tuần. 

  Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng và khám chữa bệnh cho học viên 

được tiến hành thường xuyên, hàng ngày. Tăng cường giám sát các trường hợp 

viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do vi rút và hội chứng 

cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm A H5N1, chủ động lấy mẫu các trường 

hợp nghi ngờ báo cáo kịp thời, phối hợp với Trạm y tế xã Chiềng mung; Trung 

tâm y tế huyện Mai Sơn; Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh; khoanh vùng dịch 

nếu dịch xảy ra. 

  3. Phòng Lao động trị liệu hướng nghiệp 

  Tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ, vệ sinh chuồng trại, khu vực 

chăn nuôi, quản lý chất thải đảm bảo vệ sinh. Cách ly tuyệt đối khu chăn nuôi 

gia cầm khi có nguy cơ dịch bệnh xảy ra gần khu vực. 

  Lập kế hoạch dự phòng thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị khi có dịch 

xảy ra. 

  Tiêm phòng vácxin cho gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan Thú 

y. 

  Theo dõi những trường hợp nghi ngờ, lấy mẫu báo cáo kịp thời, chuẩn bị 

các phương án kịp thời khi dịch xảy ra. 

  4. Phòng giáo dục dạy nghề tư vấn hòa nhập cộng đồng 



  Tăng cường công tác truyền thông trên hệ thống phát thanh nội bộ hàng 

ngày tới học viên, viên chức trong Cơ sở về nguy cơ lây nhiễm virut cúm gia 

cầm. Hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lây nhiễm vi rút cho người và các 

biện pháp sử dụng gia cầm an toàn. 

  5. Phòng Quản lý học viên, Quản lý Tự nguyện 

Chủ động cho học viên vệ sinh quanh khu ở và khu làm việc, thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát theo dõi cán bộ cũng như học 

viên để phát hiện những bệnh nhân có biểu hiện bệnh để báo cho nhân viên y tế 

đến khám và điều trị. 

          Trên đây là Kế hoạch Phòng chống cúm gia cầm lây sang người tại Cơ sở 

Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu các phòng chuyên môn, viên chức và người 

lao động nghiêm túc triển khai, thực hiện./.  

Nơi nhận:   
- Ban giám đốc: 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT 
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