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THÔNG BÁO 
V/v phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp virus corona 

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát 
hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. 
Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và hàng chục quốc gia, 
vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc. Đến nay dịch 
bệnh virus corona đã xuất hiện tại Việt Nam. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả 
năng lây lan nhanh, chưa có vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động ngăn ngừa 
dịch bệnh lây lan, vì sự an toàn của tất cả mọi người, trường tiểu học, THCS và THPT 
Hồng Đức thông báo một số nội dung sau: 
1. Một số khuyến cáo trong thời gian dịch bệnh diễn ra: 
- Hạn chế việc đi lại tới những nơi đông người (nếu không thực sự cần thiết). 
- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu 
chứng nghi ngờ. Đồng thời chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 
- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm 
tay vào mắt, mũi, miệng. 
- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo sau đó bỏ khăn 
vào thùng rác rồi rửa tay. 
- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch thông báo ngay cho nhân viên hàng không, 
đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 
- Chỉ sử dụng thực phẩm chín. 
- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với động vật nuôi, hoặc 
hoang dã. 
- Đeo khẩu trang đúng cách khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc gần với người có 
triệu chứng bệnh. 
2. Một số lưu ý đối với cán bộ, giáo viên và học sinh: 
- Thường xuyên theo dõi diễn biến của dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông để 
chủ động phòng tránh lây nhiễm. 

Đề nghị các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc nội 
dung thông báo này./. 
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