Chiu ngày 01 tháng 12 nm 2017, UBND phng Hoà Khánh Bc t chc l ra mt i xung
kích dit b gy phòng, chng dch bnh st xut huyt ti 28 khu vc dân c trên a bàn phng.

Toàn cnh bui ra mt i xung kích
Theo ó, các i xung kích phi hp Ban iu hành T dân ph tuyên truyn vn ng ngi dân và
t chc các hot ng tng dn v sinh môi trng, dit lng qung, b gy trong h gia ình, ti khu dân c
trc phun thuc mt cách ng b, trit ; cùng nhân dân x lý các ngun phát sinh dch bnh st xut
huyt
i xung kích dit b gy có nhim v kim tra, hng dn và cùng các h gia ình, c quan, n v x
lý trit các dng c cha nc, vt có kh nng cha nc và các b gy trong nhà và xung quanh
nhà; tuyên truyn nâng cao kin thc cho ngi dân, c quan, xí nghip.
Phng Hoà Khánh Bc có trên 6.444 h dân chia làm 81 t dân ph. a bàn phng có
nhiu ngi thuê tr, mt xây dng cao ó là mt trong nhng khó khn trong vic phòng chng dch
bnh nói chung và st xut huyt nói riêng. Bên cnh ó, UBND phng phi hp vi Trung tâm Y t
qun Liên Chiu t chc các lp tp hun trc tip phòng chng st xut huyt cho gn 300 ngi dân thuc
các khu vc có bnh nhân mc st xut huyt, tng cng công tác tuyên truyn, thng xuyên thông
tin v tình hình dch bnh, cp nht tình hình din bin dch bnh ngi dân hiu và ch ng thc hin.
Trm Y t phng ã ch ng giám sát cht ch tình hình dch, phát hin sm ca bnh ti cng ng,
iu tra, x lý trit dch theo quy nh.
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