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Số:  1046 /VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 18 tháng 8 năm 2020 

V/v hướng dẫn tuyên truyền 

công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

trong tình hình mới trên hệ Đài Truyền thanh 

 

 

     Kính gửi: 

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

                    -  UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 1897/STTTT-TTBCXB ngày 17/8/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới.  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị Trung tâm Văn hóa- 

Thông tin và Thể thao thành phố và UBND các xã, phường thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố: 

Chỉ đạo bộ phận truyền thanh tăng cường viết tin, bài, ảnh phản ảnh tình hình 

tuyên truyền, kiểm tra, xử lý về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các xã, phường. 

2. UBND các xã, phường: 

- Chỉ đạo công chức văn hóa - xã hội phối hợp với các tổ chức chính trị - 

xã hội xã, phường, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, vận 

động người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm, nhất là trong các hoạt động: Giết mổ gia 

súc, gia cầm; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất 

thực phẩm… Tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của ngộ độc thực phẩm đối với 

sức khỏe con người; nguyên nhân và các triệu chứng ngộ độc thực phẩm; các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm để người dân hiểu rõ và 

chủ động phòng tránh. Vận động người dân lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm 

bảo an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng (tài liệu 

tuyên truyền kèm theo Công văn này). 

- Chỉ đạo công chức văn hóa - xã hội, chuyên trách Đài Truyền thanh xây 

dựng và đưa tin, bài tuyên truyền trên đài truyền thanh cơ sở và đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của xã, phường về biểu dương các điển hình tiên tiến 

trong thực hiện an toàn thực phẩm, đồng thời phê phán các đơn vị, cá nhân vi 

phạm các quy định pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; kết quả 

công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm của UBND xã, 

phường tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán 

thực phẩm tại địa phương. 
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Đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao TP và UBND các 

xã, phường chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận (VBĐT):                    
- Như trên; 

- Phòng Y tế (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Đưa lên Trang Thông tin ( Bình) 

- Lưu: VT, Trâm, Bình ( Thu âm). 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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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 

 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

(Kèm theo Công văn số 1046/VHTT-TTCS ngày 18/8/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố. 

Ngộ độc thực phẩm là tình trạng gây ra do người bệnh ăn phải thức ăn bị 

nhiễm độc. Vi khuẩn, virus và ký sinh trùng có trong thức ăn là những tác nhân 

phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. 

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới, 

Phòng Văn hóa và Thông tin xin cung cấp các thông tin về dấu hiệu nhận biết, 

xử lý và ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm. 

1. Dấu hiệu nhận biết người có khả năng bị ngộ độc thực phẩm 

Trong quá trình sản xuất và chế biến, thực phẩm có thể bị nhiễm độc bất 

cứ lúc nào. Có 2 nhóm nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm là do nhiễm 

trùng và do nhiễm độc. 

- Do nhiễm trùng: Rất nhiều vi trùng, virus và ký sinh trùng có thể gây ra 

ngộ độc thực phẩm. Trong đó, virus là nguyên nhân hàng đầu, sau đó là vi 

khuẩn. Đối với nguyên nhân này, còn có thể chia ra làm 2 thể: Thể thứ nhất là 

do chính bản thân vi sinh vật gây bệnh. Thể này thường phải có thời gian ủ bệnh 

thích hợp. Thể thứ hai là do độc tố của vi sinh vật đã được tạo sẵn trong thức ăn. 

Thể này sẽ gây bệnh ngay. 

- Do nhiễm độc: Chất độc có thể đến từ một số hóa chất, trong quá trình 

nuôi trồng thực phẩm (thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh), trong quá trình chế biến 

(hóa chất tạo màu, hóa chất làm mềm, làm tươi), trong quá trình lưu trữ (phèn 

chua, formal, histamine). 

Ngộ độc thực phẩm là tình trạng gây ra do ăn phải thức ăn nhiễm độc. Các 

triệu chứng thường thấy trong ngộ độc thực phẩm: ói mửa, buồn nôn, tiêu chảy, 

đau bụng, sốt, mệt mỏi và thiếu năng lượng, chán ăn, đau cơ, ớn lạnh. 

2.Cách xử trí ngộ độc thực phẩm 

Bệnh nhân có thể điều trị tại nhà, tự kiểm soát tình trạng ngộ độc thực 

phẩm bằng các biện pháp: để cho dạ dày được nghỉ, không nên ăn uống trong 

vài giờ. Hãy thử uống từng ngụm nước nhỏ. Có thể húp nước canh hoặc uống 

nước thể thao không chứa caffein. Khi bắt đầu ăn uống lại, nên chọn những thức 

ăn nhạt, ít béo, dễ tiêu hóa như bánh mì nướng, rau câu, chuối và cơm. Nghỉ 

ngơi nhiều hơn do bệnh và mất nước khiến cơ thể yếu đi và mệt mỏi. 
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Sau khi nôn hết thức ăn, cơ thể sẽ rất yếu. Vì vậy, người bệnh phải chú ý 

dùng các loại thực phẩm không gây khó chịu. 

Việc bổ sung nước sau khi ngộ độc là rất quan trọng. Khi bị ngộ độc thực 

phẩm, thường bị nôn và tiêu chảy. Do đó, cơ thể mất nước rất nhiều, từ đó mất 

cân bằng điện giải. 

Các loại thức ăn nhẹ và dễ tiêu hóa nên được sử dụng sau khi bị ngộ độc 

thực phẩm do ruột thường rất yếu. Chọn những món ăn dễ tiêu hóa để ruột tránh 

làm việc quá sức. Một số món ăn dễ tiêu hóa như: cháo, bột yến mạch, khoai tây 

nghiền nấu chín, các loại trái cây mềm... 

Việc bổ sung thực phẩm chứa vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa sẽ giúp cân 

bằng lại hệ vi sinh trong ruột. Sữa chua chính là thực phẩm chứa nhiều vi khuẩn 

có lợi nhất. 

Đối với phần lớn bệnh nhân, bệnh có thể tự khỏi mà không cần điều trị 

sau vài ngày, mặc dù một số dạng ngộ độc có thể kéo dài hơn. Tuy nhiên, nếu 

không thể tự phục hồi hoặc có dấu hiệu nặng lên thì cần tới ngay cơ sở y tế để 

được điều trị thích hợp. 

3.Cách ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm 

Để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, cần vệ sinh sạch sẽ bằng cách giữ các 

bề mặt và đồ dùng trong nhà sạch sẽ. Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là sau khi 

đi vệ sinh, trước khi chuẩn bị thức ăn, sau khi xử lý thức ăn sống và trước khi 

chạm vào đồ ăn chín. 

Không chuẩn bị thức ăn cho người khác nếu bạn bị tiêu chảy hoặc nôn ói. 

Tránh để bất kỳ vết loét hoặc vết cắt trên tay chạm vào thực phẩm. Thường 

xuyên thay khăn lau và khăn ăn. 

Nấu chín thực phẩm, đặc biệt là thịt. Nhiệt độ cao sẽ giết vi khuẩn. Thực 

phẩm phải được nấu chín kỹ ở bên trong. Khi hâm nóng thức ăn, cần đảm bảo 

phần bên trong cũng được hâm đủ nóng. Đừng hâm nóng thực phẩm nhiều lần. 

Thực phẩm cần phải được ướp lạnh hoặc làm lạnh (nếu có thể). Khi thức 

ăn bị để ra ngoài tủ lạnh, vi trùng có thể nhân lên đến mức có thể gây ngộ độc 

thực phẩm. 

Để tránh lây nhiễm chéo, cần làm sạch bề mặt dụng cụ làm bếp bằng nước 

nóng, xà phòng trước khi bắt đầu sơ chế thức ăn như thịt gia súc hoặc thịt gia 

cầm sống. Có thể sử dụng thuốc xịt sát trùng và lau với vải sạch ẩm. 

Lau dọn ngay những vết thức ăn tràn ra ngoài trong khi nấu. Rửa tay thật 

kỹ sau khi chạm vào thức ăn sống để tránh lây sang thức ăn khác. Phân loại chỗ 

bảo quản các loại thịt sống và thức ăn chín. 

Sử dụng thớt riêng cho thực phẩm sống và thức ăn chín. Rửa kỹ dao và 

các dụng cụ khác để chế biến thực phẩm thô. Thường xuyên giặt khăn lau chén 

đĩa và dùng khăn tay riêng để lau khô tay. Giặt hoặc thay các loại khăn nhà bếp, 

miếng rửa bát thường xuyên vì chúng là nơi trú ẩn và là ổ sản sinh mầm bệnh. 

Trích từ website: https://syt.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=53ce1e14-8936-

4eb0-be97-7bda0569dacb của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa./. 
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