
                    Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Bệnh Dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra. Bệnh lây 
truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cào, liếm của động vật 
thường là chó, mèo. Khi người bệnh lên cơn dại thì đều dẫn tới tử vong. Chính vì 
vậy người dân cần có sự chủ động để phòng, chống với căn bệnh nguy hiểm này. 
Bệnh dại là bệnh lưu hành hàng năm và xuất hiện nhiều vào mùa hè, thời điểm 
nắng nóng kéo dài kèm mưa ẩm.

Tính đến 30/9/2020, tỉnh Long An ghi nhận trên 9.712 trường hợp bị chó, 
mèo cắn và 141 trường hợp do động vật khác cắn; có trên 9.800 trường hợp đi 
tiêm ngừa. Đặc biệt, ghi nhận 01 ca tử vong. Nhằm tăng cường hoạt động truyền 
thông phòng, chống bệnh dại trong cộng đồng. .

 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Long An kính gửi Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Long An nội dung truyền thông về bệnh Dại như sau: file mp3 thông 
điệp, poster truyền thông (nội dung đính kèm) để tuyên truyền đến người dân trong 
cộng đồng nắm bắt thông tin; không được chủ quan, lơ là với bệnh Dại.

Rất mong Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An phối hợp và chỉ đạo 
thực hiện tuyên truyền có hiệu quả.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận: KT GIÁM ĐỐC                                                                      
- Như trên;            PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế;
- GĐ CDC;
- PGĐ CDC (Ths Uyên);
- Lưu VT, GDSK.

     Nguyễn Hoàng Uyên

SỞ Y TẾ LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỆNH TẬT
Số:              /KSBT-GDSK Long An, ngày         tháng        năm 2020   

V/ v truyền thông phòng, chống 
bệnh Dại trong cộng đồng.



THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THANH 2020

(Dùng cho xe lưu động)

Bệnh dại rất nguy hiểm vì khi đã lên cơn dại thì không có bất kỳ 

thuốc nào có thể cứu chữa được, 100% dẫn đến tử vong.

Ở nước ta mỗi năm đã xảy ra hàng trăm người bị chết do bệnh dại. 

Hơn nửa triệu người bị chó mèo cắn, bị tai nạn giao thông do chó mèo thả 

rông gây ra và trong số đó có tới gần một nửa số nạn nhân là trẻ em.

Ở huyện ta hiện tại đang có dịch dại và nhiều người bị bệnh dại là 

do bị chó mèo cắn, cào, liếm hoặc do tiếp xúc như mổ hay chăm sóc chó 

mèo bị dại. Tuy nhiên bệnh dại hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng 

những cách như sau: chủ nuôi phải có trách nhiệm tiêm vắc xin phòng dại 

cho chó mèo nuôi nhà mình để không bị lây truyền bệnh dại sang người. 

Nghiêm cấm thả rông chó, mèo. Chó mèo ra ngoài đường phải được dắt và 

có rọ mõm để không cắn người khác và để hạn chế tai nạn giao thông do chó 

mèo gây ra. Theo quy định của chính phủ: “Phạt tiền từ 600 nghìn đến 800 

nghìn đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ 

chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng”. Bộ luật Hình sự cũng 

quy định, chủ vật nuôi thả rông chó để cắn chết một người hoặc gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể từ 61% trở lên sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đến 100.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến 5 

năm.

Chính phủ cũng nghiêm cấm tất cả các tổ chức, cá nhân, thầy lang 

sử dụng các biện pháp chưa được y học công nhận để khám, điều trị cho 

người bị chó mèo cắn. Mọi trường hợp vi phạm về phòng chống bệnh dại sẽ 

được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Những người bị chó mèo cắn phải rửa ngay vết thương bằng nước 

xà phòng và bôi các chất sát khuẩn như cồn, cồn iod, sau đó đến ngay các 



Trung tâm y tế huyện, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để được tiêm vắc 

xin phòng dại. Vắc xin Dại tại Việt Nam hiện đang sử dụng là vắc xin tế bào, 

an toàn và hiệu lực cao, người dân có thể hoàn toàn yên tâm khi tiêm phòng 

dại.

Tiêm vắc xin phòng dại cho chó, mèo hàng năm là biện pháp tốt 

nhất và rẻ tiền nhất để phòng chống bệnh dại. Tiêm vắc xin cho người ngay 

sau khi bị chó mèo cắn là biện pháp duy nhất cứu người thoát khỏi bệnh dại.

Vì sức khỏe của trẻ em và của cả cộng đồng; Hãy đưa chó mèo nuôi 

đi tiêm vắc xin phòng dại.

               



THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THANH TẠI Ổ DỊCH 2020

(dùng cho phát trên loa truyền thanh, xe lưu động)

Bệnh dại rất nguy hiểm vì khi đã lên cơn dại thì không có bất kỳ thuốc 

nào có thể cứu chữa được, 100% dẫn đến tử vong.

Ở nước ta mỗi năm đã xảy ra hàng trăm người bị chết do bệnh dại. Hơn 

nửa triệu người bị chó mèo cắn, bị tai nạn giao thông do chó mèo thả rông gây ra 

và trong số đó có tới gần một nửa số nạn nhân là trẻ em.

Người bị bệnh dại là do bị chó mèo cắn, cào, liếm hoặc do tiếp xúc như 

mổ hay chăm sóc chó mèo bị dại. Tuy nhiên bệnh dại hoàn toàn có thể phòng 

tránh được bằng những cách như sau: chủ nuôi phải có trách nhiệm tiêm vắc xin 

phòng dại cho chó mèo nuôi nhà mình để không bị lây truyền bệnh dại sang người. 

Nghiêm cấm thả rông chó, mèo. Chó mèo ra ngoài đường phải được dắt và có rọ 

mõm để không cắn người khác và để hạn chế tai nạn giao thông do chó mèo gây 

ra. Theo quy định của chính phủ: “Phạt tiền từ 600 nghìn đến 800 nghìn đồng đối 

với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người 

dắt khi đưa chó ra nơi công cộng”. Bộ luật Hình sự cũng quy 

định, chủ vật nuôi thả rông chó để cắn chết một người hoặc gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên 

sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến 5 năm.

Chính phủ cũng nghiêm cấm tất cả các tổ chức, cá nhân, thầy lang sử 

dụng các biện pháp chưa được y học công nhận để khám, điều trị cho người bị 

chó mèo cắn. Mọi trường hợp vi phạm về phòng chống bệnh dại sẽ được xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Kính thưa bà con: Hiện tại trên địa bàn xã ta đã xuất hiện một số ổ dịch 

dại trên đàn chó, và người. Chúng tôi khẩn cấp đề nghị bà con trong xã thực hiện 

một số nội dung sau:

Một là: Những người bị chó mèo cắn phải rửa ngay vết thương bằng 

nước xà phòng và bôi các chất sát khuẩn như cồn, cồn iod, sau đó đến ngay trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai để được tiêm vắc xin phòng dại. Vắc xin Dại 



tại Việt Nam hiện đang sử dụng là vắc xin tế bào, an toàn và hiệu lực cao, người 

dân có thể hoàn toàn yên tâm khi tiêm phòng dại.

Hai là: Các gia đình nuôi chó mèo trên địa bàn xã cần phải xích nhốt và 

theo dõi chó của mình, báo ngay cho cán bộ y tế xã để được lấy mẫu xét nghiệm 

nếu thấy chó mèo có các biểu hiện bất thường như: Ốm, bỏ ăn, cắn người vô cớ, 

nước dãi chảy, tai rủ, đuôi cụp, nằm yên trong bóng tối, ủ rũ

Ba là: Tiêm vắc xin phòng dại cho chó mèo của nhà mình theo hướng 

dẫn của cán bộ thú y.

Tiêm vắc xin phòng dại cho chó, mèo hàng năm là biện pháp tốt nhất và 

rẻ tiền nhất để phòng chống bệnh dại. Tiêm vắc xin cho người ngay sau khi bị chó 

mèo cắn là biện pháp duy nhất cứu người thoát khỏi bệnh dại.

Hiện tại có đoàn công tác của trung ương và của tỉnh về xử lý ổ dịch 

giúp xã ta, kính đề nghị bà con nào bị chó cắn, nhà có chó bất thường thì báo ngay 

cho UBND xã và đoàn công tác theo số điện thoại…………………………chúng 

tôi sẽ tư vấn phòng chống bệnh dại miễn phí, lấy mẫu đầu chó miễn phí để chẩn 

đoán xét nghiệm giúp bà con.

Chúng tôi xin nhắc lại: Bà con nào bị chó mèo cắn trong thời gian gần 

đây mà chưa được tiêm vắc xin phòng dại, nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để 

nhận được sự hỗ trợ.

Vì sức khỏe của trẻ em, của gia đình mình và của cả cộng đồng xã; Hãy 

đưa chó mèo nuôi đi tiêm vắc xin phòng dại.
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