UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 201 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường tuyên truyền phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 và sàng lọc,
phân luồng, cách ly ca bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc;
- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc;
- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin;
- Phòng VH&TT các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố.
Trước tình hình dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp, đang xấu đi rất nhanh
so với dự tính của nhiều chuyên gia trong nước và thế giới, đặc biệt tại châu Âu
và Mỹ. Do vậy, chúng ta cần tiếp tục kiên trì thực hiện các nguyên tắc: chủ động
ngăn ngừa; phát hiện sớm; cách ly kịp thời; khoanh vùng gọn; dập dịch triệt để;
điều trị khỏi bệnh.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của virus Corona; Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng
đề nghị các cơ quan như sau:
1. Đối với các cơ quan tuyên truyền
Mở đợt truyền thông sâu, rộng, liên tục về phòng chống dịch theo phương
châm: ngăn chặn triệt để, phát hiện và phát hiện sớm nhất, cách ly và cách ly ngay
lập tức, khoanh vùng và khoanh thật gọn, dập tắt và dập tắt triệt để; kịp thời đưa
ra những thông tin chính xác để người dân không hoang mang, lo lắng nhưng cũng
không lơ là, chủ quan trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do virus Covid-19, tập trung vào nội dung sau:
a) Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới Covid-19 gây ra
Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát
sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, cán bộ đảng viên

và toàn thể nhân dân tập trung thực hiện ngay 08 nội dung, gọi tắt là “Năm không
và Ba cần”:
- “Năm không” gồm:
Một là: Không hoang mang dao động trước diễn biến dịch bệnh; không chủ
quan, coi thường dịch bệnh.
Hai là: Không che giấu khi có biểu hiện nhiễm dịch hoặc người khác bị
nhiễm, nghi nhiễm dịch.
Ba là: Không kỳ thị người nhiễm dịch, nghi nhiễm dịch, người ở các vùng dịch.
Bốn là: Không tung tin hoặc đưa tin, lan truyền tin thất thiệt liên quan đến
dịch bệnh.
Năm là: Không đầu cơ tích trữ hàng hóa, lương thực thực phẩm, thiết bị y tế
để trục lợi.
- “Ba cần” gồm:
Một là: Cần chủ động các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng
trước dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.
Hai là: Cần chủ động kê khai y tế trung thực khi thấy mình có liên quan đến
dịch, đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh.
Ba là: Cần thông báo, cung cấp ngay cho cơ quan chức năng thông tin về
những người nhiễm dịch, nghi nhiễm dịch hoặc ở các vùng dịch đến địa phương
cư trú, hoạt động.
b) Tuyên truyền tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh Covid19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Nội dung văn bản số 1138/BCĐQG ngày 10/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc
gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra và văn bản số 1546/UBND-VX1 ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về
việc tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh Covid-19 tại các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:
Thứ nhất: Sàng lọc người bệnh ngay khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
- Có biển chỉ dẫn phân luồng ngay tại cổng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho
các đối tượng có triệu chứng lâm sàng: sốt, ho, khó thở,…; yếu tố dịch tễ liên
quan đến dịch Covid-19 (theo quy định tại Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày
06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y Tế).
- Phân công nhân viên y tế hướng dẫn sàng lọc toàn bộ người bệnh tới khám
bệnh, chữa bệnh trước khi vào Khoa khám bệnh (bằng bảng hỏi), tuyệt đối không

để người bệnh có dấu hiệu lâm sàng; yếu tố dịch tễ vào chung phòng chờ khám
bệnh với các người bệnh khác.
Thứ hai: Phân luồng người bệnh: Toàn bộ người bệnh có dấu hiệu lâm sàng;
yếu tố dịch tễ sẽ được phân luồng tới phòng chờ khám bệnh, phòng khám bệnh
riêng biệt. Bảo đảm các điều kiện cách ly.
Thứ ba: Quản lý ca bệnh nghi ngờ/ có thể/ xác định Covid-19:
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện và tương đương trở lên bố
trí khu vực riêng để tiếp nhận, quản lý, điều trị ca bệnh nghi ngờ/ có thể/ xác định
Covid-19.
- Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa nhà nước, tư nhân ngay sau khi
phát hiện có ca bệnh nghi ngờ cần ghi lại thông tin liên lạc của người bệnh và báo
ngay cho Sở Y tế hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của địa phương để có biện
pháp theo dõi, quản lý, cách ly người bệnh.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
Chủ động chỉ đạo các hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid19 và tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh Covid-19 tại các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh đối với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài
Truyền thanh các xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm
quyền tuyên truyền sâu rộng các nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới cơ
quan, đơn vị, tổ chức và đông đảo tầng lớp nhân dân.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành
phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban TGTU (B/c);
- UBND các huyện, TP(P/h);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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