UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:549/STTTT-TTBCXB
V/v tuyên truyền tăng cường
triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19

Quảng Trị, ngày 26 tháng 7 năm 2020

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Kính gửi:
- Báo Quảng Trị;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Trung t
ăn h a th ng tin - Thể d c thể thao các huyện,
thị , thành phố;
- Các cơ quan c trang th ng tin điện tử, trang mạng xã hội
Thực hiện C ng văn số 3364/UBND-VX ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh về
việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 S
Th ng tin và Truyền th ng đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền tăng cường
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 v i nh ng nội dung như
sau:
- Tuyên truyền đến cán bộ, c ng chức, viên chức và nh n d n trên địa bàn
tỉnh tạ dừng các chuyến thă quan, du lịch, thă th n và nh ng c ng việc chưa
cần thiết khác đến thành phố Đà Nẵng.
- Tuyên truyền, vận động nh ng người từ Đà Nẵng về địa phương trong vòng
14 ngày (kể từ ngày 12/7/2020) phải thực hiện khai báo y tế tự cách ly bằng cách
đeo khẩu trang, áp d ng các biện pháp vệ sinh cá nh n, hạn chế tiếp úc v i người
ung quanh tránh t tập nơi đ ng người tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày; khi
c triệu chứng như sốt, ho, kh th ... cần liên hệ ngay cơ s y tế gần nhất để được
khá và lấy ẫu ét nghiệ theo quy định về phòng, chống dịch.
- Th ng tin, tuyên truyền để nh ng người từ Đà Nẵng tr về địa phương c
tiếp úc gần hoặc c đến các địa điể theo lịch trình của trường hợp bệnh nhân
416 (thường trú tại tổ 51, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà
Nẵng), bệnh nh n 418 (thường trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Ch u, thành
phố Đà Nẵng) đ được Bộ Y tế th ng báo, chủ động liên hệ ngay số điện thoại:
0914.444.252 (Bs. Nghiê ) để được hỗ trợ y tế.
- Đẩy ạnh c ng tác th ng tin tuyên truyền rộng r i trên các phương tiện
th ng tin đại chúng để người d n được biết, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng,
chống dịch, kh ng chủ quan lơ là hoặc c t lý hoang ang.
- Phối hợp v i S Y tế và các cơ quan liên quan kịp thời th ng tin diễn biến
tình hình dịch bệnh. Tuyên truyền vận động quần chúng nh n d n kịp thời th ng
báo cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng
đồng để c biện pháp ử lý.
S Th ng tin và Truyền th ng đề nghị các cơ quan báo chí và Trung t
ăn
h a th ng tin - Thể d c thể thao cấp huyện, các cơ quan c trang th ng tin điện tử,
trang ạng
hội trên địa bàn tỉnh tổ chức th ng tin, tuyên truyền các nội dung
trên ột cách rộng r i đến người d n trên địa bàn.

Tr n trọng cả

ơn sự quan t

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Hoàng Nam, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h);
- Lưu: T, TTBCXB.

, phối hợp thực hiện của quý cơ quan./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàn

