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V/v cập nhật tài liệu truyền thông phòng 

chống bệnh viêm đường hô hấp do nCoV 

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 02  năm 2020 

                     
 

        

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa; 

- Báo Khánh Hòa. 

 
Theo Chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về tăng cường tuyên truyền 

phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa kính gửi các thông điệp cập 

nhật truyền thông phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV (file đính 

kèm). Các video clip hướng dẫn rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách các đơn vị 

lấy từ trang website http://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-

lien-tuc- n168210.html. 

Trung tâm kính đề nghị Quý đơn vị  tăng cường truyền thông đến cán bộ, 

nhân viên, người dân để chủ động thực hiện phòng chống bệnh viêm đường hô 

hấp do nCoV. 

Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh thông điệp truyền thông tại các 

trang tin của Bộ Y tế gồm: 

- https://www.vncdc.gov.vn; 

- https://www.moh.gov.vn; 

- http://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-  

n168210.html; 

- https://www.t5g.org.vn. 
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- Số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch của tỉnh Khánh Hòa: 

0911.662233  - 0965.391.515  - 0349.323115. 

Mọi thông tin cần hướng dẫn cụ thể liên hệ ThS. Nguyễn Thị Quế Lâm -

Khoa Truyền thông GDSK – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, ĐT: 0258.3810601; 

0988392729. Email: nqlam2007@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn./.             

 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên (VBĐT); 

- Sở Y tế (VBĐT); 

- Lưu: VT,TTGDSK. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Tôn Thất Toàn 
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