
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1443/VHTT-PT 

 

Nha Trang, ngày 01 tháng 11 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống 

bệnh dại động vật trên hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 7534/UBND-KH-KT  ngày 26/10/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc Phòng, chống bệnh dại động vật năm 2018 trên địa 

bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2018-2021, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin trên 

hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng Văn 

hóa và Thông tin biên tập. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thời gian phát thanh bắt đầu từ ngày 01/11 đến 

ngày 30/11/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 30/11/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo 

UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Phòng Kinh tế TP (b/c) (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng; 

- Phó Trưởng phòng (Tr);             

- Lưu: VT, Vy.   
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Phòng, chống bệnh dại ở động vật năm 2018 

(kèm theo Công văn số       /VHTT-PT ngày     tháng 11 năm 2018) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 

Trong những năm qua, bệnh Dại ở nước ta đã làm chết nhiều người, ảnh 

hưởng đến sức khỏe cộng đồng, tác động tiêu cực đến xã hội, gây thiệt hại lớn về 

kinh tế.  

Do đó, để xây dựng được vùng an toàn bệnh dại động vật tiến đến khống chế 

bệnh dại trên đàn chó nuôi, trên người nhằm mục đích loại trừ bệnh dại vào năm 

2021 trên địa bàn thành phố Nha Trang. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên, toàn thể nhân dân thành phố về cách phòng, chống bệnh dại ở động vật, 

đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, Phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố xin cung cấp một số biện pháp dự phòng bệnh dại 

như sau: 

 1. Đặc điểm chung của bệnh dại 

 Bệnh dại lưu hành quanh năm, thường tăng cao hơn vào mùa hè nắng nóng, 

nhất là từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm. Nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh dại là 

do số lượng nuôi chó tăng, việc quản lý chưa chặt chẽ, tỷ lệ tiêm phòng còn thấp. 

Các trường hợp tử vong hầu hết do không tiêm phòng vắc xin sau khi bị chó dại 

cắn. 

 Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp do vi rút lây truyền từ động vật sang 

người chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh. Các biểu hiện lâm sàng của 

bệnh dại trên người là sợ nước, sợ gió, co giật, liệt và dẫn đến tử vong. Khi lên cơn 

dại, tỷ lệ tử vong gần như 100% (đối với cả người và động vật). 

 2. Nguồn bệnh và lây truyền 

 Ổ chứa vi rút dại trong thiên nhiên là động vật có máu nóng như chó sói, chó 

rừng, chó nhà, mèo, chồn, cầy, cáo và động vật có vú khác, ở châu Âu, Mỹ còn 

thấy ở loài dơi. Ở Việt Nam, chó là nguồn truyền bệnh dại chủ yếu.  

3.Thời kỳ lây truyền ở chó nhà từ 3-7 ngày (tối đa là 10 ngày) trước khi chó 

có triệu chứng dại và trong suốt thời kỳ phát bệnh. Ở người, vi rút dại đào thải qua 

các chất tiết như nước bọt, nước mắt, nước tiểu của người bệnh trong suốt thời gian 

phát bệnh, tuy nhiên khả năng lây truyền từ người qua người là vô cùng hiếm gặp. 



 Đường lây truyền của bệnh chủ yếu qua vết cắn, cào, liếm của động vật bị 

dại lên trên da thịt bị tổn thương. Ngoài ra, vi rút dại còn có thể lây truyền từ người 

sang người, qua vết cắn hoặc tiếp xúc với chất tiết của bệnh nhân bị dại. 

4. Các biện pháp phòng chống bệnh dại 

Để phòng chống bệnh dại mỗi hộ gia đình, mỗi người dân cần hiểu rõ bản 

chất nguy hiểm của bệnh dại, có biện pháp phóng chống bệnh dại trước và sau phơi 

nhiễm cho người và động vật.  

- Tất cả các tổ chức, cá nhân nuôi, buôn bán, giết mổ, vận chuyển kinh doanh 

chó, mèo, từng thôn xóm, xã phường thực hiện tốt các biện pháp quản lý và phòng 

bệnh trên đàn chó theo hướng dẫn của cán bộ thú y, cam kết thực hiện 5 không 

“không nuôi chó, mèo không tiêm phòng dại; không nuôi chó, mèo chưa khai 

báo với chính quyền địa phương, không nuôi chó thả rông; không để chó cắn 

người; không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường.” 

- Trường hợp người có nguy cơ cao phơi nhiễm với vi rút dại như người làm 

nghề giết mổ chó, người đi đến khu vực có lưu hành bệnh dại cần đến cơ sở y tế, 

Trung tâm y tế Dự phòng tiêm vắc xin dự phòng bệnh dại. 

- Đối với người bị phơi nhiễm với vi rút dại như bị chó, mèo nghi dại cắn, cào, 

liếm hoặc đã tiếp xúc với chó, mèo mắc bệnh, cần đến ngày các điểm tiêm phòng 

để được khám và điều trị dự phòng càng sớm càng tốt sau khi bị phơi nhiễm, bao 

gồm rửa vết thương, tiếm vắc xin phòng dại và sử dụng huyết thanh kháng dại nếu 

có chỉ định, tuyệt đối không được điều trị bằng thuốc nam. 

- Xử lý vết thương: xối rửa kỹ tất cả các vết cắn, cào trong vòng 15 phút với 

nước xà phòng hoặc nước sạch, sau đó sát khuẩn bằng cồn 45
0
 - 70

0 
 hoặc cồn i-ôt 

để làm giảm thiểu luongj vi rút dại tại vết cắn. Có thể sử dụng rượu, cồn, xà phòng 

các loại, dầu gội đầu, dầu tắm để rửa vết thương ngay sau khi bị cắn. Lưu ý: không 

làm dập nát thêm vết thương hoặc tổn thương rộng hơn, tránh khâu kín ngay vết 

thương. Trường hợp bắt buộc phải khâu thường khâu sau vài giờ đến 3 ngày với 

điều kiện đã được tiêm phòng bế huyết thanh kháng dại vào tất cả vết thương. Tùy 

trường hợp cụ thể cán bộ y tế có thể sử dụng thuốc kháng sinh và tiêm phòng uốn 

ván. 

- Các vết thương do động vật hoang dã cắn cần xử lý và điều trị như đối với 

động vật bị bệnh dại. Nếu các con vật này bị bắt ngay và làm xét nghiệm có kết quả 

âm tính với bệnh dại thì có thể dừng điều trị dự phòng. 

5. Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm 

- Đối với tiêm vắc xin phòng dại, áp dụng 1 trong 2 phác đồ tiêm bắp hoặc 

tiêm trong da. Mũi đầu tiên càng sớm càng tốt ngay sau khi bị phơi nhiễm. 

- Đối với tiêm huyết thanh kháng dại, nguyên tắc tiêm càng sớm càng tốt sau 

khi bị động vật nghi dại cắn và chưa có dấu hiệu lên cơn dại. 



- Đối với người đã tiêm phòng vắc xin dại, nếu bị động vật nghi dại cắn sau 

khi xử lý vết thương, tiêm vắc xin phòng dại mà không tiêm huyết thanh kháng dại. 

Việc tiêm phòng cần được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế. 

- Trường hợp người bệnh nằm viện, sẽ nằm điều trị cách ly với sự chăm sóc 

đặc biệt về y tế, tránh tiếp xúc với các chất tiết của bệnh nhân trong suốt thời gian 

mắc bệnh. Sát trùng, tẩy uế đối với nước bọt, các đồ vật bị nhiễm chất tiết của 

người bệnh bằng các hóa chất diệt trùng thông thường. Những người chăm sóc trực 

tiếp người bệnh nên dùng găng tay, mặc áo choáng, đeo khẩu trang. 

- Đối với động vật bị dại, gia đình cần phối hợp với cơ quan thú ý, chính 

quyền địa phương diệt ngay chó hoặc động vật lên cơn dại hoặc nghi mắc bệnh dại 

trong khu ổ dịch.  

- Thực hiện tiêu hủy động vật bị mắc bệnh hoặc chết vì bệnh dại, vệ sinh, khử 

trùng tiêu độc vùng có ổ dịch. Tất cả chó, mèo trong vùng dịch phải được nhốt, 

cách ly, theo dõi những con vật nghi mắc bệnh, nhiễm bệnh dại. Những con khỏe 

mạnh trong ổ dịch và các thôn tiếp giáp phải được tiêm phòng vắc xin phòng dại.  

- Không được vận chuyển đưa chó, mèo ra, vào vùng có dịch. Những người 

trực tiếp làm vệ sinh, khử trùng tiêu độc phải thực hiện đầy đủ biện pháp phòng hộ 

theo hướng dẫn của cơ quan thú y. 

 

Bài do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn 
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