
 

UBND TỈNH LONG AN 

SỞ Y TẾ  

Số: 339 /SYT- KSBT 

V/v cung cấp thông điệp truyền 

thông phòng, chống bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do nCoV gây ra 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

       Long An, ngày 04 tháng  02 năm 2020 

 

 

     Kính gửi: 

-  Các Sở, Ban ngành tỉnh Long An; 

-  Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hải quan Long An; 

-  Báo Long An; Đài Phát thanh & Truyền hình Long 

An; 

-  UBND huyện, thị xã Kiến Tường, Tp Tân An. 

 

Căn cứ Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Kế hoạch số 24 /KH-UBND ngày 28/01/2020 của UBND tỉnh về Kế 

hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn 

tỉnh Long An; 

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 28/01/2020 của UBND tỉnh về việc 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm 

đối với người trên địa bàn tỉnh Long An; 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Long An. Sở Y tế kính gửi các Sở, ban 

ngành  những khuyến cáo và thông điệp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra cụ thể sau: 

- Thông điệp phát thanh, thông điệp truyền hình tải về theo địa chỉ websites: 

http://syt.longan.gov.vn/Truyền thông GDSK.  

- Các khuyến cáo phòng bệnh phổi đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra - Nguồn Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam (đính kèm). 

Nhận được công văn này, Sở Y tế rất mong các Sở ngành phối hợp thực hiện để 

công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Long An có hiệu quả./. 

Trân trọng kính chào. 

Nơi nhận:                                                            GIÁM ĐỐC 

-  Như trên; 

-  UBND tỉnh (b/c); 

-  Trung tâm KSBT; 

-  Lưu VT, GDSK.                                                                    

 

 

                                                                                                       Huỳnh Minh Phúc 



 

 

 

 

 

 



 

Khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam để phòng, 

tránh dịch viêm phổi cấp lây lan 

 

1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi 

cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ 

khoảng cách khi tiếp xúc. 

2. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc 

họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. 

3. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn 

tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. 

4. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc các 

tỉnh/ thành phố khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc có tiếp xúc gần với 

người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV trong vòng 14 ngày nếu 

có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, 

khám, điều trị kịp thời. 

5. Khi phát hiện dịch bệnh cần thông tin, cho cơ quan y tế, chính quyền địa 

phương để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh không để dịch bùng phát, lây 

lan. 

 

Nguồn Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam  
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