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- Uy ban Mt trn To quOc Vil Narn tiith; 
- Ban Quàn 1)' các Kim cOng nghip; Ban Quan i kim 
cong nghip Vit Narn — Singapore; Lien doàn doanh 

nghip Binh Duo'ng; 
- COc SO'. ban ngành trong tinh; 
- Dài Phát thanh — Truyên hInh BInh Du'mg, Báo BInh 

Duo'ng; 
- Uy ban nhOn dan cac huyn/thj/thành pho; 

- Các CO SO' y tC trën da bàn iThh. 

Theo ni dung van bàn khOng s ngày 28/01/2020 Cia Lien doàn doanh nghip 

tinh Bmnh Du'Qng ye vic phOng tránh lay nhiêm virus Corona th' cac ChUyen gia Trung 

Quc khi ira lai Viêt Narn lam viéc sau Tél Canh T 

Sâ Y té ó kiên nhu' sau: 

Bnh do vi rOt nCoV dang din ra mt CáCh nhanh chóng, din bin phOc tap. sO 

mac tang cao Va Ii lê ti vong rat cao tai m so quOC gia, dc hit là trung QuOc. SO iiu 

mac trên th gió'i mó'i nhOt (sang 30/01/2020) là 7.806 tru'O'ng Ip, 1ir vong 170 truO'ng 

hgp. Riêng tai Trung QUC, sO mac là 7.711 tru'rng iwp (chiêm 98,78% sO mac), tO 

'ong 170 tru'O'ng hp'p (100%). 
Ti Vit Nam, CO 02 truO'ng hçp du'Gng tinh vO 97 tru'O'ng h9'p nghi ngO' (trong 

dO cO 65 tru'ang hp xCt nghim am tInh, 32 tru'mg hp chu'a có kêt qua xél nghirn). 

khOng CO tru'O'ng hgp tO' vong. 

BInh Du'o'ng hin chu'a CO tru'ang hcip nghi ngO' nhiêm nCoV. 

1. B Y tê da CO các khuyên cáo ye phOng tránh lay nliiêrn vi rut Corona 

mól (nCoV) bao gôrn các bin pháp sati: 

1.1 Dôi vó'i ;ihfrng ngu'à'i den Trung Quôc 

- Nêu khOng CO vic can thiét hoc cOng vic dt xuât. khOng nën den Trung 

QuOc trong khoáng thai gian nay. 

- Tru'ang hgp bat buc, phOi hn ch ra khOi nhà, thu'ang xuyên áp dung nghiêm 

tüc các bin phOp phOng bnh. 
- Nêu cO dOu hiu sOt, ho. kho tha phái deo khâu trang, thOng báo ngay den Co.  

sa y t gn nhãt d du'c tu' v.n, khám, dieu tn, kp thai. 

- Khi dn cn gpi din tru'ó'c d thông tin ye các triu chüng và lch trInh dã di 

chuyn trong thai gian gAn nhOt dê cO bin pháp h trg. 
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1.2 Di vói 11/lung "gzi'ô'i ti' Triing Qiiôc tró 
i's: 

- Cn each Jy ti 
nhà va theo dOi sc khóe trong vông 14 ngà. Can khai báo 

Vj co quaii sO tii noi gôn nhãt d du'oc 1 trç. 

- Nu cO du hiéu s& 110, khó 
th phôi deo khu trang bâo ye. thông báo ngay dn co s y t gn nht d lu vn. kháin. diéu tn kip thO'i. 

- Khi dn cn gçi din truâc d thông tin v các triCu chüng và hell 
trInh dä di chuyn trong thai gian gn nhth d có biën pháp h trq. 

* 
Bia cu lien he: 

Trung tarn Kini soát bénh tat tinh BInh Duong. so 209 
duông Yersin. phung Phü Cu'ng. lhánh ph Thu Du Môt, tinh BInh Duong. 

1.3 Dái vol q3ng aáng: 

+ Tránh di 
du ljch nu dang cO s& ho hoäc khó thi. Dn ngay co s y té khi co 

triêu chüng nghi ng. Cn thông báo ljch trInh di chuvn côa t chc. cá nhân vài 
Co.  s y t (nu di cOng tác, du ljch dn các vOng nguy co cao). 

+ Tránh tip xuc vâi ngu'i s& ho. Thuiig Xuyên 
ra lay xá phông, tránh cham tay vào mat, rnüi, ming. 

+ Khi ho, 11t hoi hay che kin rniëng 
Va rnüi bng khãn giy hoãc lay ao. Sau khi, s& dung khän giãy bó vào thüng rae rôi ra tay. 

+ 
Nu thy cO du hiéu ni khi di li. du hich thông háo ngay eho nhân Viên 

hông không. dung sth, 
ô to va tim dn co s y tê cáng sOm Cang tot. 

+ Chi sO dung các loai lhuc phin Chin. 
+ 

Không khac nh bra bäi noi eOng cng. Tránll tiëp xOc gâii 
Vi CC loi dng Vt nuôi hoäc hoang da. 

+ 
Deo khu trang khi tOi ch dông ngui hoäc khi tiép 

XOC vi ngu'i cO lriu ChiOng bénh. 

2. D nghi Ban Quãn l các khu cong nghiep. Ban Quán 
1 Khu cong nghiep Viêt Narn — Singapore Lien doân doanh nghiep tinh Binh Duong thuc hien dOng các 

khuyén cáo trén cOa Bô Y té nhãni darn bâo an bàn chio các ehuyên gia. Cong nhân 
và ngooi lao dOng tai cac cong ty xi nghiep däc biêt 

luu cac chuyen gia, cOng nhãn I1gui lao dông cO den trung QuOc hoäc tr 
ye tr Trung QuOc Irong khoâng thOi gian nay. 

3. 
D nghi các S ngành: S Thông tin và 

Truvn thông; S Van bOa, Th thao và Du 
lich; S Lao dng. Thuong binh và Xä hôi; Lien doàn lao dng tinh: Dâi Plith 

thanh Truyen hInh BInh Dong; Báo Binh Drang chi dao các don vi true thuôc. phOi h
ho trnganh Y té trong ViéC quân l khách du ljch, COng nhân, ngu'j lao dông den hoäc trà ye 

là vung nguy co. dOng thi tang crng cOng tác truyn thông, tr \'ân. dua 
tin, bài ye tinh hmnh dich bênh, các bién pháp phOng chông bênh den COng nhàn, ngu'j 
lao dng Vàcng dOng doc biêt dê phông chng dch bnh nCoV dt hiéu qua cao. 4. De 

nghi Uy ban Mat trãii TO quOc Viët Nam tinh. Uy ban nhán dan các 
huyën/thj/tJ1 phô tang cng chi dao cac don vi tiurc hiên nghieni các biën pliáp phông tránh dich bnh nCoV. 

5. 
Các co s khám, cha bênh chO dng trién khai khu vUc ldiám, khu vuc each 

l. diéu tn cho bénh nhân nghi ng nhiêni bnh do vi rut nCoV. ThIIC hiên trc cap c&u 24/24. chun bi 
dày dO co sO thuOc, hóa chat, dich truyén các phoong tin vn 
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chuyên, cp cru ngui bnh, sn sang thu dung, khám, diêu tr cho ngu'i bnh kjp thai 
và hiu qua. Cong cO các Di cap cu lu'u dông, sn sang ho tr luyên duói khi Co nhu 

câu. 
5. Các co s y tê: Tang cung hol dng lruyên thông cho can b. nhân dânhiêt 

ye tInh hInh dch bnh nCoV và phOng tránh cho bàn than, gia dnh và cong dông. 
Giám sat, kiêrn tra các ô djch, nhng ngui di, den t các vng nguy co cao. COng cô 
càc Di phOng, chông djch lu'u dng, hóa chat, phu'ong tin phOng chông dch, to chrc 
trc phOng chông dch 24/24, san sang xi 1' khO' trOng cho ngu'Yi nghi ng nhiêm 

bênh, xir 1 ô djch dit hiu qua cao. 
Trong tInh hmnh djch cap bach hin nay, dê nghj các don v, Ca nhân nghiêm tOc 

thc hin các ni dung trên nhãm phOng chông bnh cho cá nhân, cng dông; cap cu, 

diêu tr bnh kp thii, phOng chông djch hiu qua. 

Trân tr9ng./T> 

No'i ,,hân: 
- Nhu trên; 
- Ban Tuyên gião Tinh iy; 
- BGD SYT (BS Lac, BS Ha); 
- Website SYT; 
- Lu'u: VT, NVY 
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