
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

 BỆNH TẬT  

Số:           /KSBT-TTGDSK  
V/v Tiếp tục tăng cường truyền 

thông phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do 

Covid-19 (nCoV) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Bắc Kạn, ngày      tháng      năm 2020 

Kính gửi:   

 - Các Sở, ngành, ban, đảng, đoàn thể cấp tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phô; 

 - Các đơn vị trong ngành Y tế tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục 

tăng cường và nâng cao hiệu quả truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do Covid-19 (nCoV), Sở Y tế đã giao Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật chủ động xây dựng và sưu tầm tài liệu truyền thông phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và 

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương đã ban hành, gồm: 

- Thông điệp phát thanh, thông điệp truyền hình khuyến cáo của Bộ Y tế 

đối với những trường hợp cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để phòng chống 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19. 

- Tờ rơi, Áp phích: Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; Quy trình 

rửa tay thường quy, đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do Covid-19. 

 (Các tài liệu đăng tải tại địa chỉ: soyte.backan.gov.vn và 

cdc.backan.gov.vn). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn kính đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân tại cộng đồng hoặc sử dụng tài liệu trên với hình 

thức truyền thông phù hợp. 

Trong quá trình thực hiện cần trao đổi cung cấp thông tin, xin liên hệ số 

điện thoại 0915329268  (La Thị Phương Thào - Phó phụ trách khoa Truyền 

thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Ban Giám đốc TT; 

- Lưu: VT, TTGDSK. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Tiến Tôn 
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