
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: 1414/VHTT-TTCS                 Nha Trang, ngày 26  tháng 9 năm 2018 
 

V/v hướng dẫn tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên hệ 

thống Đài Truyền thanh xã, phường 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

  

 Thực hiện Công văn số Thực hiện Công văn số 6811/UBND-YT ngày 

28/9/2018  của UBND thành phố Nha Trang về khẩn trương tăng cường thực hiện 

công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika, tay chân miệng và ra quân 

tổng vệ sinh, diệt lăng quăng/bọ gậy vào ngày 05/10/2018  trên địa bàn thành phố, 

 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền  

phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người dân trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. 

2. Nội dung: Thực hiện theo bài tuyên truyền do Phòng Văn hóa và Thông 

tin biên soạn. Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen để tải 

nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 

3. Thời gian: Tổ chức Phát thanh liên tục hàng ngày trên hệ thống đài 

Truyền thanh cơ sở 1 lượt/ ngày từ ngày 28/10/2018 – 30/11/2018. Ca giờ phát vào 

lúc 16 giờ 45 phút và 06 giờ 45 phút. 

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

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND. TP ( VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

Đinh Văn Cường 

 

 

 

 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen
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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 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Toàn dân tích cực phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết 

(Kèm theo Công văn 1414 /VHTT-TTCS  ngày 26  tháng 10 năm 2018) 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố. 

 Bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue ( Đen- gơ) gây nên. Virus Dengue lây 

truyền từ người bệnh sang người lành qua loài muỗi có tên là Aedes aegypti ( An-

des-ê-gyp-ti) thường được gọi là muỗi vằn. Muỗi vằn có màu đen, trên thân và 

chân có những đốm trắng. Muỗi thường đậu ở quần áo, chăn, màn trong nhà. Muỗi 

vằn hoạt động hút máu vào ban ngày, cao nhất là vào sáng sớm và chiều tối. 

Biểu hiện của bệnh: 

Thể bệnh nhẹ: (thường là thể sốt dengue, chủ yếu bị ở người lớn, khu vực 

thành thị, những nơi mật độ dân số cao, ít khi dẫn đến tử vong) 

- Sốt cao đột ngột 39 – 40 độ C, kéo dài 2 – 7 ngày, khó hạ sốt.- Đau đầu dữ dội ở 

vùng trán, sau nhãn cầu.- Có thể có nổi mẩn, phát ban. 

Thể bệnh nặng: (thường là thể sốt xuất huyết dengue, chủ yếu bị ở trẻ em 

với tỷ lệ tử vong khá cao (30 – 40%) 

Bao gồm các dấu hiệu trên kèm theo một hoặc nhiều dấu hiệu sau: 

- Dấu hiệu xuất huyết: Chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu cam, chảy máu 

chân răng, vết bầm tím chỗ tiêm, ói ra máu, đi cầu phân đen (do bị xuất huyết nội 

tạng).- Đau bụng, buồn nôn, chân tay lạnh, người vật vã, hốt hoảng (hội chứng 

choáng do xuất huyết nội tạng gây mất máu, tụt huyết áp), nếu không được cấp cứu 

và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. 

Cần làm gì khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết: 

Đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế để khám, điều trị. Nếu bị nhẹ có thể 

chăm sóc tại nhà bằng cách: 

- Nằm nghỉ ngơi. Cho uống nhiều nước, có thể cho uống dung dịch Oresol, 

nước trái cây càng tốt. Cho ăn nhẹ: cháo, súp, sữa. Dùng thuốc hạ sốt (uống 

paracetamol hoặc đặt viên hạ sốt vào hậu môn, không dùng aspirin để hạ sốt), 

chườm mát. Theo dõi liên tục, nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu xuất huyết nào hoặc diễn 

biến nặng hơn (li bì, bứt rứt, vật vã, chân tay lạnh, đau bụng, nôn nhiều) cần đưa 

ngay đến bệnh viện. 

Đặc điểm của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết: 

- Muỗi có màu đen, thân và chân có những đốm trắng thường được gọi là 

muỗi vằn. 
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- Muỗi vằn cái đốt người vào ban ngày, mạnh nhất là vào sáng sớm và chiều tối. 

- Muỗi vằn thường trú đậu trong nhà, trên quần áo, chăn màn, dây phơi và 

các đồ dùng trong nhà. 

- Muỗi vằn đẻ trứng, sinh sản ở các ao tù, vũng nước đọng hoặc các dụng cụ 

chứa nước ở trong và xung quanh nhà như bể nước, chum, vại, lu, khạp, giếng 

nước, hốc cây... các đồ vật hoặc đồ phế thải có chứa nước như lọ hoa, bát kê chạn, 

lốp xe, vỏ dừa... 

5 biện pháp loại bỏ khu sản của muỗi, tiêu diệt lăng quăng, cung quăng, 

tiêu diệt bọ gậy: 

1. Đậy kín các chum, lu, khạp…chứa nước không để cho muỗi đẻ trứng. 

2. Thả cá vào tất cả các vật chứa nước trong nhà để ăn bọ gậy. 

3. Cọ rửa, thay nước các đồ dùng chứa nước ( lu, chum, bể..) 1 tuần 1 lần. 

4. Bỏ muối vào chén nước kê chân giường tủ, chân chạn bát,  cho thêm cát 

ẩm vào lọ hoa. 

5. Thu gom đồ phế thải quanh nhà như vỏ dừa, lốp xe hỏng, chai lọ vỡ…Lật 

úp các vật thải có khả năng chứa nước. 

5 biện pháp phòng tránh muỗi đốt: 

1. Khi ngủ cần ngủ trong màn (mùng) kể cả là ban ngày (vì muỗi vằn thường 

hoạt động ban ngày) 

2.  Mặc áo quần dài tay để tránh bị muỗi đốt. 

3. Cho người bị mắc bệnh sốt xuất huyết nằm trong màn để tránh muỗi đốt tránh 

lây lan cho người lành. 

4. Dùng mành , rèm tẩm hóa chất diệt muỗi, sử dụng các công cụ diệt muỗi như 

vợt điện, đèn diệt muỗi,… 

5.  Diệt muỗi bằng một số loại hóa chất như tẩm màn, phun thuốc,dung bình xịt 

diệt muỗi, tháp hương muỗi, bôi kem chống muỗi. 

Vì sức khỏe của mỗi gia đình và của cả cộng đồng. Thành phố Nha Trang kêu 

gọi tất cả mọi người dân thành phố hãy quan tâm thực hiện tốt các biện pháp, 

chống bệnh sốt xuất huyết với khẩu hiệu: “ Không có lăng quăng, không có muỗi 

vằn, không có sốt xuất huyết”. Hàng tuần các gia đình cần tiến hành dọn dẹp vệ 

sinh chung quanh nhà của mình. 

Trong thời điểm hiện nay, khi người bị sốt cao đột ngột từ 38-40 độ C, nhất là ở 

trong vùng có người bị sốt xuất huyết dengue cần đến bệnh viện để được khám, tư 

vấn và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không nên tự chữa bệnh tại nhà, nhất là đối với 

trường hợp trẻ nhỏ ghi nhiễm sốt xuất huyết dengue. 
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