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Phụ nữ Bình Dương: Đa dạng hình thức tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh 

Cập nhật: 02-03-2020 | 08:56:12 

Cùng với các tổ chức đoàn thể, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh 

đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cùng với đó là các hành động 

thiết thực để chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 

 

 Các cấp Hội LHPN trong tỉnh tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho hội viên, phụ nữ 

và người dân 

 

 Chủ động tuyên truyền 
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết để chung tay phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện đa dạng nhiều hình thức tuyên 

truyền đến hội viên, phụ nữ và nhân dân như bằng văn bản đăng trên website Hội LHPN 

tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; cách đeo 

khẩu trang y tế, khẩu trang vải đúng cách; cung cấp đường dây nóng của Bộ Y tế 

19009095, đường dây nóng cấp tỉnh, cấp huyện; link các bài viết, địa chỉ, hướng dẫn 

của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh… viết tin tuyên truyền hoạt động đăng 

trên website, gửi Trung ương Hội LHPN Việt Nam, báo Phụ nữ Việt Nam; thường 

xuyên nắm bắt thông tin từ cơ sở hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh… 
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Đồng thời, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tạm dừng tổ chức các hội nghị tập 

trung đông cán bộ, hội viên, phụ nữ; hướng dẫn chị em và gia đình hạn chế đến nơi 

đông người, các lễ hội... Song song đó, Thường trực Hội LHPN tỉnh còn chỉ đạo thành 

lập 3 nhóm Zalo nhằm báo cáo kịp thời khi phát hiện các vấn đề phát sinh liên quan 

đến dịch bệnh Covid-19 gồm: Nhóm Zalo Covid-19 Ban Thường vụ Tỉnh hội, nhóm 

Zalo Covid-19 cấp huyện và nhóm Zalo Covid-19 cơ sở hội. 

Không chỉ tuyên truyền thông qua các kênh thông tin, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp 

với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực tiếp đến gặp gỡ hội viên, phụ nữ và cấp 

phát 21.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt là tập trung 

phát cho công nhân các khu nhà trọ; dán 20 áp phích tuyên truyền tại cơ quan Hội 

LHPN tỉnh, Hội LHPN 9 huyện, thị, thành phố, 3 Hội LHPN trực thuộc. 

Đồng thời, Hội LHPN tỉnh đã in 300.000 tờ rơi tuyên truyền nội dung hướng dẫn cách 

ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch bệnh, cách đeo khẩu trang y tế, khẩu 

trang vải đúng cách để cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân có kiến thức tự bảo vệ 

bản thân, gia đình và người thân; cung cấp số điện thoại của Hội LHPN tỉnh, đường 

dây nóng của ngành y tế cấp tỉnh và cấp huyện để cán bộ, hội viên, phụ nữ phản ánh 

kịp thời tình hình phòng, chống dịch bệnh… 

Sâu sát từ cơ sở 
Cùng với Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN 9 huyện, thị, thành phố và 91 cơ sở hội đã tích 

cực tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm cho người dân, dự phòng cho bản 

thân, gia đình hội viên, phụ nữ và cộng đồng như phát tờ rơi tuyên truyền, khẩu trang, 

dung dịch rửa tay sát khuẩn; hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách, rửa tay thường 

xuyên; dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh nhà ở, nơi làm việc… Tiêu biểu như Hội LHPN huyện 

Phú Giáo hỗ trợ giá cho hơn 600 chai gel khô sát khuẩn (giá niêm yết 200.000 đồng/1 

chai 250ml, hỗ trợ giá còn 120.000 đồng/1 chai 250ml) cho cán bộ, hội viên phụ nữ, 

công nhân và người dân trên địa bàn; vận động được 18 hiệu thuốc trên địa bàn bán 

khẩu trang, nước rửa tay đúng giá; phát khẩu trang miễn phí… 

Còn tại TP.Thủ Dầu Một, Hội LHPN thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết 

thực. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một, nói: “Hội 

LHPN TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp đài truyền thanh quay 2 clip tuyên truyền và chia 

sẻ trên trang Fanpage của hội. Đồng thời, hội thường xuyên thông tin các nội dung mới 

nhất về tình hình dịch bệnh cho hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn theo dõi 

thông qua các kênh chính thống để tuyên truyền, hướng dẫn các chị theo hình thức 

group Zalo nhóm, trang Fanpage của hội, trên loa, đài ở địa phương. Đồng thời, hội 

phát gần 50.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; phát 42.340 khẩu trang y 

tế, 800 khẩu trang vải miễn phí cho hội viên, phụ nữ, công nhân nhà trọ, khách tham 

gia các hoạt động lễ hội trên địa bàn thành phố…”. 

Có thể thấy thông qua các hành động thiết thực của các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương. 
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 Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã đến tận các khu nhà trọ, 

khu phố, khu công nghiệp, khu chợ, bến phà, bến đò, khu nhà ở xã hội… để tuyên 

truyền, hướng dẫn trực tiếp cho từng gia đình hội viên PN, công nhân nhà trọ, công 

nhân lao động về cách phòng, chống dịch bệnh; tặng 8.250 bánh xà phòng và cồn 90, 

2.657 chai dung dịch rửa tay và tiệt trùng sát khuẩn; phát 248.374 tờ rơi, tuyên truyền 

và dán tờ rơi tuyên truyền tại các khu nhà trọ; phát 118.185 khẩu trang y tế và khẩu 

trang vải; vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, khẩu trang, 

cửa hàng tạp hóa… bán đúng giá hoặc ủng hộ khẩu trang, bao tay, cồn sát khuẩn… 

 

 NGỌC NHƯ 

http://baobinhduong.vn/ 


