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V/v tuyên truyền phòng chống bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virus Corona (nCoV)

Kính gửi:
- Các cơ quan, Văn phòng đại diện; Phóng viên thường
trú trên địa bàn tỉnh;
- Báo Đắk Lắk;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Trung tâm quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Đài TT-TH các huyện, TX, TP.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)
được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào
tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và
26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp
mắc.
Tính đến 8h00 ngày 03/02/2020, Thế giới có 17.389 người mắc, 362
người tử vong, trong đó Trung Quốc 361 người tử vong, Phillippines
có 01 trường hợp tử vong. Việt Nam có 08 người mắc nCoV, trong đó: 02 cha
con người Trung Quốc (01 người đã khỏi); 04 công dân Việt Nam đều trở về từ
Vũ Hán, Trung Quốc; 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha
con người Trung Quốc; 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại
Vũ Hán, Trung Quốc.
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, để chủ động triển khai
các hoạt động phòng chống dịch bệnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị
các cơ quan, đơn vị trên phối hợp triển khai các nội dung sau:
- Thông tin về công tác chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
về công tác chống bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona.
- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chuyên môn của ngành y tế triển
khai các hoạt động tuyên truyền tới người dân về các biện pháp chủ động phòng
bệnh, các khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế; (Thông tin về bệnh
viêm đường hô hấp cấp do Virus nCoV tham khảo tại đường link:

http://vncdc.gov.vn/vi/phong-chong-dich-benh-viem-phoi-capncov/8608/khuyen-cao-moi-nhat-cua-bo-y-te-ve-phong-chong-dich-benh-dovirus-ncov).
- Tuyên truyền đến người dân khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần
đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, nhưng tránh gây
hoang mang cho người dân.
- Thông tin về việc: Sở Y tế công bố thông tin cán bộ đầu mối, số điện
thoại đường dây nóng hoạt động 24/24 để tiếp nhận thông tin về bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), như sau: Ông
Nguyễn Hữu Huyên, Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Y. Số điện thoại:
0925.107979.
Nhận được Công văn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị
phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (p/h);
- Phòng VH&TT cấp huyện (p/h chỉ đạo);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Phòng KGVX-UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP, TTBCXB.
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