
Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

I. KHUYẾN CÁO CHUNG 

1. Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, người dân cần thực hiện tốt  

“Thông điệp 5K: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – 

KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ” với các nội dung chính: 

KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi 

tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. 

KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, 

điện thoại, mặt bàn, ghế…. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. 

KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. 

KHÔNG TỤ TẬP đông người. 

KHAI BÁO Y TẾ:Thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế; hoặc trên App 

NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.xn--

vn-rma2251a/ ; khai báo y tế bằng mã QR-CODE để được cảnh báo nguy cơ lây 

nhiễm COVID-19.  

2. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ 

Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, 

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố để được tư vấn. Cụ thể như sau: 

+ Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn: 0966671919 

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh: 0966631919 

+ Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn: 0966601919 

+ Trung tâm Y tế huyện Ba Bể: 09664711919 

+ Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông: 0966431919 

+ Trung tâm Y tế huyện Na Rì: 0966401919 

+ Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn: 0966421919 

+ Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới: 0966411919 

+ Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn: 0966351919 

+ Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm: 0966341919 

3. Các trường hợp đã đến và tiếp xúc gần với người dân thị trấn Nà Phặc, 

huyện Ngân Sơn (nhất là khu vực thôn Bản Duồng) và đi ra các địa phương khác 

từ ngày 27/4/2021 khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo 

y tế. 

II. KHUYẾN CÁO ĐỐI VỚI THỊ TRẤN NÀ PHẶC, HUYỆN NGÂN SƠN  

Ngoài việc thực hiện tốt các nội dung trên, người dân cần triệt để chấp hành: 

1. Không đi ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết;  

2. Không tụ tập đông người; tạm dừng các quán ăn uống tập trung, karaoke, 

quán game, các khu vui chơi trẻ em (nếu có); tạm thời cho học sinh nghỉ học tại 

trường (có thể chuyển sang hình thức học trực tuyến); tạm dừng hoạt động sinh 

hoạt tôn giáo tập trung; không tổ chức đám cưới trong thời gian này; việc tổ  
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chức đám hiếu nên với quy mô nhỏ, gọn, trong phạm vi gia đình và yêu cầu 

người tham gia thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nhất là việc đeo 

khẩu trang, sát khuẩn tay.  

3. Các trường hợp F2, F3 thực hiện nghiêm túc cách ly, theo dõi, giám sát tại 

nhà; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp không chấp hành. 
Vì sức khỏe cộng đồng và mỗi cá nhân, hãy cùng nhau thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

 

 

 


