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Kính gửi: Các ngành Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm         
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 
    

Trước diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng nhanh về số mắc và tử 
vong của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona 
(nCoV) tại Trung Quốc. Đến nay, dịch bệnh đã lây lan ra 30/31 tỉnh thành phố 
của Trung Quốc và 19 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra 
cảnh báo dịch đã ở cấp độ rất cao tại Trung Quốc, cấp độ cao ở khu vực và toàn 
cầu. Đặc biệt, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona 
(nCoV) là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A. Người mắc bệnh có triệu 
chứng như sốt, ho, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng, có thể gây suy hô 
hấp cấp và nguy cơ tử vong… Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin 
phòng bệnh; 

Thực hiện chỉ đạo của Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 106/NVY-SYT 
ngày 30/01/2020 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác truyền 
thông phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới. 

Nhằm tăng cường công tác truyền thông về tình hình bệnh dịch và các 
biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường viêm hô hấp cấp do chủng mới của 
vi rút Corona gây ra.  

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các 
xã, thị trấn tập trung tổ chức triển khai tốt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền các thông điệp, khuyến 
cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của vi rút Corona đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh 
truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, tại cộng đồng và các cơ sở giáo 
dục, ... Mục đích là 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. Tập trung vào các nội dung sau: 

- 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; 
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- 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 
điều trị kịp thời; không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người khi 
không cần thiết… 

2. 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 vi rút Corona qua Website Bộ 
Y tế, Cục Y tế dự phòng, Website tỉnh Lạng Sơn để phối hợp chỉ đạo và điều chỉnh 
các phương án phòng, chống dịch bệnh. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

Chủ động, tích cực nắm bắt tình hình dịch bệnh, kịp thời báo cáo Trưởng 
Ban Chỉ đạo, UBND huyện, Sở Y tế tỉnh theo đúng quy định. 

Chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, phương tiện, vật tư, hóa chất, thuốc men 
cho công tác phòng, chống dịch, xây dựng phương án và tình huống cụ thể, có 
kế hoạch tập huấn cho y tế tuyến cơ sở. 

Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khi phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ bệnh 
cần điều trị và xin ý kiến chỉ đạo của tuyến trên. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin kịp 
thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh, công tác phòng, chống của các ngành 
chức năng và hướng dẫn Nhân dân các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh. 

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tạm dừng 
các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội để tập trung phòng chống dịch. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên, giáo 
viên, cán bộ và nhân viên các trường học về mức độ nguy hiểm, nguyên nhân, 
biểu hiện của bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường viêm 
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa phương thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh; theo dõi và quản lý sức khỏe học sinh, giáo viên và 
nhân viên trường học, khi có dấu hiệu nghi ngờ cần thông báo ngay cho cơ quan 
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y tế địa phương (Trạm Y tế xã, Trung tâm Y tế huyện) để được khám, tư vấn và 
điều trị kịp thời. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Phối hợp với ngành y tế, tăng cường thời lượng phát sóng, tin bài về công 
tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện và phát các thông điệp, khuyến 
cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của vi rút Corona gây ra. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông, vận 
động người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh theo khuyến cáo 
của Bộ Y tế. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 
đoàn thể  

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho thành viên, hội viên các cấp về thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tích cực tham gia công tác phòng, 
chống dịch tại cộng đồng. 

 8. UBND các xã, thị trấn 

 Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn phối hợp với Trạm Y tế 
khẩn trương thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đến tất cả 
các hộ gia đình trên địa bàn. 

Cung cấp thông tin về dịch bệnh để nhân dân hiểu đầy đủ về nguyên nhân, 
hậu quả và các biện pháp phòng chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của vi rút Corona. Thông tin tuyên truyền rộng rãi về việc không tham gia lễ hội 
đầu năm, tập trung đông người, giảm quy mô tổ chức lễ hội, ngày kỷ niệm, các 
hoạt động tập trung đông người để tập trung phòng chống dịch. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai 
thực hiện, có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện (qua Trung tâm Y tế 
huyện) để được kịp thời tháo gỡ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Y tế; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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