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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 

 

Số: 231 /VHTT-PT 

V/v hướng dẫn tuyên truyền 

các biện pháp phòng, chống Covid-19 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 02 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1047/UBND-YT ngày 19/02/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút 

corona theo kế hoạch số 1175/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền các biện 

pháp phòng, chống Covid-19 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, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào 

địa chỉ http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh để tải nội dung tuyên 

truyền về biện pháp phòng, chống Covid-19. 

2. Thời gian tuyên truyền: 02 lần/ngày, từ ngày 03/3 đến 10/3/2020. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký phát thanh 

của Đài Truyền thanh cơ sở. Phòng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất và trừ điểm thi 

đua nếu không thực hiện theo hướng dẫn. 

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

 
Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT); 

- Phòng Y tế (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Các Phó Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử (Bình);  

- Đ/c Nhã (thu âm);          

- Lưu: VT, Trâm.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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BÀI TUYÊN TRUYỀN 

 Về các biện pháp phòng, chống Covid-19 

(Kèm theo Công văn số 231/VHTT-PT ngày 02/3/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 
 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều 

nước trên thế giới.  

Bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó 

thở; trường hợp nặng có thể gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể dẫn đến tử 

vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch. Bệnh lây 

truyền từ người sang người. Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị 

đặc hiệu. 

Để chủ động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người thành phố Nha Trang kêu gọi nhân dân 

thành phố chủ động thực hiện tốt các biện pháp khuyến cáo của Bộ Y tế về các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 như sau: 

1. Tránh tiếp xúc gần với người bệnh, người nghi mắc bệnh; khi cần tiếp 

xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách ít nhất 02 mét. 

2. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 30 

giây hoặc nước vệ sinh tay có chứa 60% độ cồn trở lên; tránh đưa tay lên mắt, 

mũi, miệng. 

3. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; không khạc nhổ bừa bãi; khi cần đến 

nơi đông người phải đeo khẩu trang và rửa tay ngay khi có thể. 

4. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường 

sức khỏe. 

5. Hằng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất tẩy rửa 

thông thường; luôn giữ phòng thông thoáng. Hạn chế dùng điều hòa. 

6. Đối với thang máy ở các tòa nhà cần thường xuyên lau chùi bề mặt, đặc 

biệt là các nút bấm bằng dung dịch sát khuẩn thông thường. 

7. Nếu có sốt, ho, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư 

vấn, khám và điều trị kịp thời. 

8. Người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh; người 

nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng 

dẫn cách ly kịp thời. 

Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hãy chung tay đẩy lùi dịch bệnh./. 

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 
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