Trên c s k hoch ca qun, vào sáng Ch nht các ngày 11/8/2019 và 25/8/2019, ng lot 13 phng
trên a bàn qun ng lot ra quân tng dn v sinh, ra quân dit lng qung, b gy phòng, chng bnh st xut huyt.
Lc lng tham gia chin dch ti a phng c huy ng t Mt trn và các Hi -oàn th, t trng t dân ph, cng tác viên
Dân s-Y t, i xung kích dit b gy và ông o các tng lp nhân dân.
Qua kt qu kim tra, ánh giá ca oàn Kim tra liên ngành qun v công tác phòng chng dch, bnh st
xut huyt hu ht các phng u trin khai thc hin tt nhim v này. tng hiu qu ca chin dch trong các t ra quân
tip theo ca t cao im, UBND qun cng ã có vn bn ch o, hng dn các phng tp trung huy ng i ng cng tác
viên Dân s-Y t, i xung kích dit b gy cùng t trng t dân ph hng dn tng h gia ình trên a bàn phngkim tra
các vt dng cha nc phát hin b gy, lng qung nhm tin hành các bin pháp loi b ni trú ng, sinh sn, phát
trin ca mui gây bnh st xut huyt; tuyên truyn, vn ng các h gia ình th cá n long qung, b gy vào các vt
dng cha nc ln; mi gia ình trang b các bình xt mui cá nhân, qut hút mui, vt mui,... dit mui, hn ch mui
phát sinh; Tng cng kim tra các khu vc có nc ng ti các khu t trng, khu vc nhà tr, công trình xây
dng…trên a bàn loi b lng qung, b gy phòng chng dch st xut huyt….
Mt s hình nh ca bui ra quân:

UBND phng Thun Phc t chc Hi ngh trin khai K hoch Tng ra quân dit lng qung, b gy phòng, chng
bnh st xut huyt nm 2019
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