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V/v phổ biến hướng dẫn chăm sóc
sức khoẻ mùa nắng nóng và xử lý
nước hộ gia đình

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.
Nắng nóng gay gắt bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước,
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và người lao động. Theo dự
báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong năm nay tình
hình nắng nóng và hạn hán thiếu nước sẽ tiếp tục xảy ra tại các địa phương như
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và một số tỉnh, thành phố khác.
Nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và chủ động phòng chống dịch, bệnh
trong mùa nắng nóng, Cục Quản lý môi trường y tế đã xây dựng các tài liệu
“Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao
động”, “Hướng dẫn xử lý nước hộ gia đình bằng các biện pháp đơn giản”. Đây
là các tài liệu hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu nhằm giúp người dân có những kiến
thức cơ bản trong việc thực hiện các biện pháp xử trí, phòng chống một số vấn
đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng, cũng như biết cách áp dụng các
biện pháp xử lý nước đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt tại hộ gia
đình trong mùa khô hạn thiếu nước.
Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi các tài liệu hướng dẫn trên kèm theo
Công văn này và kính đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, cơ quan y tế các Bộ,
ngành tăng cường thông tin, phổ biến, hướng dẫn rộng rãi các tài liệu hướng dẫn
trên cho các cán bộ y tế cơ sở, người dân và người lao động trên địa bàn.
Các tài liệu hướng dẫn này cũng đã được đăng tải trên website của Cục
Quản lý môi trường y tế để có thể tải về như sau: http://vihema.gov.vn/huongdan-cham-soc-suc-khoe-mua-nang-nong.html và http://vihema.gov.vn/huongdan-mot-so-bien-phap-xu-ly-nuoc-ho-gia-dinh-bang-cac-bien-phap-dongian.html
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Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- TT.Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Các Viện SKNN&MT, YTCC TP. HCM, Pasteur Nha
Trang, VSDT Tây Nguyên (để p/h);
- TTYTDP/ TT KSBT các tỉnh/TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, SKCĐ.

Chứng thư: Cục Quản lý Môi trường y tế
Ngày ký: 05/06/2017 08:03:11
Hệ thống VOffice Bộ Y Tế

