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CÔNG ĐIỆN
Về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

BỘ Y TẾ ĐIỆN
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm
nay (14/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông
Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Từ
ngày mai (15/12), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại
đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11
độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập
trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Từ
gần sáng và ngày mai (15/12), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh
Hòa gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,03,0m.
Thực hiện Công điện số 39/CĐ-TW ngày 12/12/2020 của Ban chỉ đạo
Trung ương về Phòng chống thiên tai, để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại
và gió mạnh trên biển, Bộ Y tế (Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/Tp khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, các đơn
vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện một số nội dung sau:
- Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét
đậm, rét hại để có phương án chuẩn bị phòng, chống. Rà soát các kế hoạch,
phương án ứng phó với rét đậm, rét hại.
- Tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn,
giữ ấm cho người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, học sinh; thực hiện hướng
dẫn cho người dân cách giữ ấm và chống rét, đề phòng các biến chứng về hô hấp
và tim mạch.
- Bảo đảm an toàn trong việc sưởi ấm tại nhà, nhất là vào ban đêm, không
để gây ngộ độc khí do bếp than, củi.
- Tổ chức trực chuyên môn, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân ảnh
hưởng của rét đậm, rét hại, nhất là ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa; tăng cường
giữ ấm, tránh rét cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Nhận được Công điện này, đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Y tế, lãnh
đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương, phối hợp triển
khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh
về Văn phòng thường trực BCH PCTT & TKCN Bộ Y tế (email:
pcthbyt@gmail.com, ĐT: 024.62732027; Fax: 024.62732027).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Uỷ ban Quốc gia UPSC TT & TKCN (để b/c);
- Ban chỉ đạo TƯ về PCTT (để b/c);
- Thành viên BCH PCTT & TKCN BYT;
- Ban Thời sự Đài THVN;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế;
- Website Bộ Y tế; Báo SK & ĐS;
- TT. Truyền thông & GDSK TW;
- Lưu: VT, KHTC1.
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