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V/v Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh  

    viêm đường hô hấp cấp do nhiễm vi rút  

                    Corona mới (nCoV) 

 

   Kính gửi:     

                                         - Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông; 

                               - Uỷ ban nhân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 70/SVHTTDL-QLVH, ngày 31/01/2020 của Sở văn 

hóa Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền về Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi 

cấp do nhiễm vi rút Corona mới (nCoV). Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Phòng 

trực thuộc; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn bổ sung một số nội dung tuyên truyền, phổ biến quán triệt đến cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý 

về công tác Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona 

(nCoV) gây ra và các dịch bệnh mùa đông xuân như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

 - Tuyên truyền các thông điệp, khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona;  

- Cung cấp thông tin kịp thời giúp người dân hiểu biết đúng về tình hình dịch 

bệnh, mức độ nguy hiểm, nguyên nhân, biểu hiện của bệnh…, không gây hoang mang 

lo lắng và gây xáo trộn sinh hoạt xã hội, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng 

bệnh;  

- Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay 

khi ho hoặc hắt hơi để giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Sau đó hủy hoặc giặt 

sạch khăn ngay;  

- Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang y 

tế, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn 

miệng;  

- Tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế… bằng cách 

mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa;  

- Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng 

các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông 

thường khác;  

- Khi có các triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc bệnh như sốt, 

ho, khó thở cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và 2 điều trị 
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kịp thời; không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người khi không cần 

thiết… Lưu ý: Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin và diễn biến của dịch 

bệnh viêm đường viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona qua Website Bộ Y 

tế, Cục Y tế dự phòng, Website tỉnh Lạng Sơn, các văn bản chính thống để triển khai 

công tác tuyên truyền kịp thời tại địa phương, đơn vị. 

 2. Hình thức tuyên truyền  

- Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông biên tập, in tờ rơi, thu âm 

nội dung tuyên truyền làm tài liệu cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin bài tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, trên trang thông tin điện tử của đơn vị;  

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền lưu động bằng xe loa trên đường phố, 

trước các buổi chiếu phim, tuyên truyền tại địa điểm diễn ra lễ hội; Tuyên truyền lồng 

ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt tại các thiết chế Nhà văn hoá xã, thôn, khối phố;  

- Tăng cường tuyên tryền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị; 

- Tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố bằng các hình thức phù hợp 

tại khu vực trung tâm, khu vực cửa khẩu, biên giới.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động tổ chức 

triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Công an huyện; Ban CHQS huyện; 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn; 

- Đội chiếu bóng lưu động; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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