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Cờ ðỏ, ngày 27 tháng 01 năm 2010

CHỈ THỊ
Về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ñể
phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người
Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, dịch cúm liên tục xảy ra ở gia cầm có thể
tạo cơ hội cho sự xuất hiện của một số chủng vi rút mới có khả năng lây nhiễm dễ dàng từ
người sang người, nếu xảy ra dịch cúm, sẽ có tác ñộng mạnh ñến kinh tế cũng như các
hoạt ñộng kinh tế - xã hội và sức khỏe con người.
Tại huyện Cờ ðỏ, từ ngày 06/01/2004 ñến ngày 14/07/2005, dịch cúm gia cầm
ñã xảy ra trên ñịa bàn huyện và hiện nay dịch cúm ñã xảy ra ở một số ñịa bàn như Hà Tĩnh và
Cà Mau. Do mầm bệnh hiện vẫn còn lưu trú ở gia cầm, thủy cầm và trong môi trường nên
nguy cơ có thể xảy ra dịch cúm gia cầm và ñại dịch cúm ở người nếu các ngành, các cấp và
mọi người không chấp hành nghiêm các quy ñịnh phòng, chống dịch của ngành chuyên môn.
Thực hiện Chỉ thị số 21/2005/CT-UBND của UBND thành phố Cần Thơ ngày
22/11/2005 về việc triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm
(H5N1) và ñại dịch cúm ở người, ñể chủ ñộng ñối phó với tinh thần nỗ lực cao nhất,
khẩn trương nhất, không ñể xảy ra dịch cúm gia cầm và ñại dịch cúm ở người, bảo vệ
sức khỏe cộng ñồng, Ủy ban nhân dân huyện Cờ ðỏ Chỉ thị:
1. Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, ñoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
Ban chỉ ñạo Phòng, chống dịch cúm gia cầm và ñại dịch cúm ở người chủ ñộng triển khai
thực hiện các văn bản chỉ ñạo của thành phố, Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương,
Kế hoạch hành ñộng của thành phố, xem ñây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm,
thường xuyên trong công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo của từng ñịa phương, ñơn vị, trong ñó
cần tập trung thực hiện nghiêm túc, các việc sau ñây:
a. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ñể nâng cao nhận thức của nhân dân về
nguy cơ của dịch bệnh, nguy cơ lây truyền dịch bệnh và sẽ xảy ra ñại dịch nếu không
chấp hành ñúng các quy ñịnh của cơ quan chuyên môn thuộc ngành Y tế, Thú y, có ý thức
tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng ñồng, không sử dụng gia cầm, thủy cầm;
sản phẩm gia cầm, thủy cầm bị bệnh trong thời gian tiêm phòng và khi ñang có dịch,
ñồng thời có ý thức chủ ñộng tham gia tích cực vào các biện pháp phòng, chống dịch.
b. UBND các xã, thị trấn phối hợp với ngành Y tế, Thú y chỉ ñạo các ấp, khu dân cư
và các ñơn vị có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ tình hình chăn nuôi gia cầm

