ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 342 /TB-TTQLKTX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2016
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THÔNG BÁO
Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh
sốt xuất huyết, bệnh virut Zika.
Hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh virut Zika diễn biến phức
tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Địa bàn xung quanh khu vực Ký túc xá rất thuận
lợi cho muỗi vằn phát triển, cư trú, dễ lây lan bệnh dịch nếu chúng ta không chủ
động phòng ngừa có hiệu quả. Trước tình hình trên, để phòng tránh kịp thời, đảm
bảo sức khỏe sinh viên, Trung tâm Quản lý Ký túc xá đề nghị CBCNV, các hộ khai
thác dịch vụ, sinh viên ở Ký túc xá chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh và
tuyên truyền sâu rộng đến mọi người một số hướng dẫn sau:
1. Tại phòng ở sinh viên:
a. Diệt lăng quăng, bọ gậy và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi:
 Vệ sinh phòng ở gọn gàng, ngăn nắp;
 Đậy kín các dụng cụ chứa nước; thay nước các chậu cây kiểng hàng ngày
(nếu có), lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến;
 Cọ rửa sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, ban công nơi phơi quần áo;
 Loại bỏ vật phế thải gây đọng nước;
 Thu gom rác thải đúng quy định.
b. Phòng tránh muỗi đốt:
 Khi ngủ giăng mùng (màn), kể cả ban ngày;
 Mặc quần áo dài tay đề phòng muỗi đốt;
 Sử dụng các dụng cụ diệt muỗi như vợt, đốt hương muỗi;
 Sử dụng kem bôi, bình xịt để xua muỗi.
2. Đối với các Hộ dịch vụ:
 Dọn dẹp thường xuyên nơi kinh doanh gọn gàng, ngăn nắp;
 Đậy kín các dụng cụ chứa nước, thay nước các chậu cây kiểng hàng ngày,
lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến;
 Loại bỏ vật phế thải gây đọng nước: Chậu, khạp, chai lọ, gáo dừa, các hốc
tự nhiên, …vv;
 Thu gom, phân loại rác thải đúng quy định;
 Vệ sinh sạch sẽ khuôn viên xung quanh khu vực kinh doanh không để
đọng nước.
3.
Hệ thống phòng làm việc:
 Dọn dẹp thường xuyên phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp;
 Thay nước các chậu cây kiểng hàng ngày, lật úp các dụng cụ chứa nước
khi không dùng đến;
 Sử dụng các dụng cụ diệt muỗi: vợt, đốt hương muỗi;
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Sử dụng kem bôi, bình xịt để xua muỗi;
Nếu thấy muỗi xuất hiện nhiều, báo Trạm Y tế để xử lý kịp thời;
Vệ sinh sạch sẽ khuôn viên xung quanh không để đọng nước.
Đối với khuôn viên xung quanh Ký túc xá:
Các phòng ban liên quan thực hiện các biện pháp sau:
 Phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh tránh tồn đọng nước;
 Vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải, các vật dụng chứa nước như vỏ lon, đồ
hộp, chai lọ, lốp xe hỏng, hốc cây khô, chum vại chứa nước, … nhằm xử
lý các ổ lăng quăng;
 San lấp các hố, vũng nước đọng.

Trên đây là một số thông tin về việc hướng dẫn tăng cường phòng chống
dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh virut Zika, Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo
để sinh viên, CBCNV, các hộ khai thac dịch vụ thực hiện.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, TYT.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
(Đã ký)
Bs. Nguyễn Thị Trọng
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