
 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 828 /VHTT-TTCS 

V/v hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng 

trên Đài Truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 09 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin nhận được Công văn số 373/BC-PYT ngày 

09/7/2020 của Phòng Y tế thành phố về việc tổng hợp, báo cáo tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn thành phố. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn thông tin, tuyên truyền 

về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên Đài 

Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở truy cập vào địa chỉ: 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-am-thanh-tuyentruyen-ve-

sot-xuat-huyet/ để tải file tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết và thực hiện 

phát thanh nội dung bài tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng 

(kèm theo Công văn này). 

- Thông báo thời gian phun hóa chất diệt muỗi đến các hộ gia đình trên 

địa bàn để phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt, có hiệu quả công 

tác phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên Đài 

Truyền thanh cơ sở từ ngày 10/7/2020 đến ngày 30/7/2020, giờ phát thanh theo 

Quy chế của địa phương đã ban hành. 

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

của Đài Truyền thanh cơ sở. 

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

 
Nơi nhận (VBĐT):                                                                                      
- Như trên; 
- Phòng Y tế; 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Toàn dân tích cực phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng 

(Kèm theo Công văn số 828/VHTT-TTCS ngày 09/7/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố. 

Bệnh tay chân miệng là một bệnh do vi rút gây nên, thường gặp ở trẻ sơ 

sinh và trẻ nhỏ. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, đau miệng; loét 

miệng với vết loét đỏ hay phỏng nước ở niêm mạc miệng, lợi, lưỡi; phát ban 

dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông. Bệnh có thể gây 

biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp và 

dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp thời. 

Để chủ động ngăn ngừa bệnh tay chân miệng có hiệu quả , Bộ Y tế 

khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau: 

- Cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên bằng xà 

phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc 

biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ 

sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. 

- Thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng; ăn chín, uống sôi; vật 

dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng; sử dụng nước 

sạch trong sinh hoạt hàng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn 

bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng khăn ăn, khăn tay, vật dụng 

ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng. 

- Hộ gia đình, nhà trẻ mẫu giáo, các hộ trông trẻ tại nhà cần thường xuyên 

lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, 

tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các 

chất tẩy rửa thông thường. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, chất thải của trẻ phải 

được thu gom, xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. 

- Đặc biệt, trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời 

phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho 

các trẻ khác. 

- Các nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ tập trung và hộ gia đình có trẻ dưới sáu 

tuổi cần chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ để kịp thời phát hiện và đưa ngay 

đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất 

là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi 

với các trẻ khác. 

Tài liệu do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn./. 
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