
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1047/VHTT-PT 

 

Nha Trang, ngày 08  tháng 8 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh Ebola trên hệ thống  

Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 4809/UBND-YT  ngày 16/72018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc phòng, chống dịch bệnh Ebola trên địa bàn thành 

phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng 

Văn hóa và Thông tin biên tập. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thời gian phát thanh tuyên truyền theo Quy 

chế hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở. Bắt đầu từ ngày 20/8 đến ngày 

30/8/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 30/8/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Phòng, chống dịch bệnh Ebola 

(kèm theo Công văn số 1047/VHTT-PT ngày 08 tháng 8 năm 2018) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố 

 

Năm 2014, tại Châu Phi xuất hiện dịch bệnh Ebola khiến hàng ngàn người 

tử vong và trở thành đại dịch vô cùng nguy hiểm. Trước tình hình dịch bệnh 

Ebola đang tái bùng phát tại Cộng hòa dân chủ Công Gô (Congo) từ đầu tháng 

4/2018 và đến nay tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện tại, quốc gia này đã ghi 

nhận 58 trường hợp nghi ngờ mắc Ebola, trong đó có 27 trường hợp tử vong.  

Để mỗi người dân thành phố hiểu biết một số kiến thức, dấu hiệu nhận 

biết và cách phòng ngừa dịch bệnh Ebola, Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố xin cung cấp một số thông tin về phòng, chống dịch bệnh Ebola như sau: 

1. Dịch bệnh Ebola là gì? 

Ebola là một bệnh nhiễm trùng nặng, do virus Ebola (EVD) hay sốt xuất huyết 

Ebola (EHF) gây ra ở người. Con người có thể nhiễm virus Ebola do tiếp xúc 

với máu hoặc chất dịch cơ thể của động vật bị nhiễm. Một khi con người bị 

nhiễm bệnh, thì bệnh cũng có thể lây truyền từ người này sang người khác. Nam 

giới sống sót sau khi nhiễm bệnh Ebola có thể truyền bệnh qua tinh dịch trong 

gần 2 tháng. Virus Ebola lây truyền từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp 

với máu, các chất tiết của cơ thể (phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch) của người 

mắc bệnh hoặc các vết xước trên da, niêm mạc của người lành tiếp xúc với môi 

trường bị ô nhiễm với các chất tiết của người nhiễm vi rút (quẩn áo, ga trải 

giường nhiễm bẩn hay kim tiêm đã qua sử dụng). 

- Thời gian ủ bệnh trung bình của dịch EVD do EBOV là 12,7 ngày  

nhưng có thể dài đến 25 ngày. Bệnh có tỉ lệ tử vong cao, thường từ 50% đến 

90% số người nhiễm virus Ebola bị tử vong. 

2. Dấu hiệu và triệu chứng 

 Bệnh Ebola thường bắt đầu với dấu hiệu và các triệu chứng giống bệnh 

cúm như sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau bắp cơ, kèm theo đau bụng, chán ăn, tiêu 

chảy và nôn mửa,viêm họng với đau họng, ho, khó thở, nấc cụt.  

 Ngoài ra, người bệnh còn có biểu hiện phát ban đốm diện rộng trên da, 

đốm xuất huyết, xuất huyết ban, các vết bầm máu và máu tụ. Ban đầu, ban nhú 

đỏ sẫm màu như đinh ghim tập trung ở nang lông, sau hình thành nên tổn 

thương ban rát sẩn có ranh giới rõ và cuối cùng hợp thành ban lan tỏa, thường 

trong tuần đầu của bệnh. 

 Bên cạnh đó, xuất huyết cũng là một trong những triệu chứng của bệnh 

Ebola, trong đó có đi ngoài phân đen, chảy máu nơi tiêm truyền, ho máu, chảy 
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máu chân răng, đái máu chảy máu từ màng nhầy (gastroinestinal đường, mũi, 

âm đạo và nướu). 

3. Cách phòng, chống dịch bệnh Ebola 

Hiện nay, dịch bệnh do virus Ebola vẫn chưa có vaccine dự phòng. Vì 

vậy, để chủ động ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh, các cơ quan chức năng và 

toàn thể nhân dân thành phố cần thực hiện các yêu cầu như sau: 

- Thực hiện vệ sinh cá nhân, tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết 

của người bệnh như niêm dịch, mồ hôi, nước mắt... hoặc động vật nhiễm bệnh 

trước đó.  

- Tuyệt đối không ăn, thử hoặc nếm thịt thú rừng nhiễm virus Ebola dù 

chỉ một lần. 

- Cách ly khẩn cấp đối với những người mắc bệnh. Tất cả các thiết bị, 

chất thải y tế, chất thải của bệnh nhân và các bề mặt có tiếp xúc với chất dịch cơ 

thể cần phải được khử trùng. 

- Những người chăm sóc cho người bị nhiễm Ebola nên mặc quần áo bảo 

hộ bao gồm cả mặt nạ, găng tay, áo và kính bảo hộ. 

- Các cơ quan chức năng cần phổ biến kiến thức cho nhân dân về các yếu 

tố nguy cơ lây nhiễm Ebola và một số biện pháp bảo vệ cá nhân, kịp thời báo 

với cơ sở y tế gần nhất nếu phát hiện trường hợp nghi mắc Ebola, đặc biệt là 

những người có tiền sử về từ vùng có dịch.  

- Các cơ quan chức năng phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác 

kiểm soát nhiễm khuẩn, sẵn sàng khu vực cách ly thu dung, điều trị ngay cả khi 

phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc Ebola tại Việt Nam; đào tạo chuyên môn 

cho đội ngũ nhân viên y tế cơ sở. 
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