
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 25 tháng 01 năm 2018

V/v tuyên truyền phòng bệnh truyền nhiễm
và chống dịch năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh
về phòng bệnh truyền nhiễm và chống dịch năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Sở
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức giữ gìn vệ sinh, các biện
pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm đến người dân, nhất là tại những nơi có
nguy cơ cao, tập trung đông người như: Trường học, nhà trẻ, khu công nghiệp,
nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng bệnh truyền nhiễm
và chống dịch.

- Thông tin về đối tượng, lợi ích của Chương trình tiêm chủng mở rộng;
cách nhận biết, triệu chứng, tác hại của các bệnh truyền nhiễm để người dân chủ
động trong phòng bệnh, phát hiện và tham gia xử lý khi có dịch.

- Tuyên truyền vận động người dân ký cam kết tự diệt muỗi, lăng
quăng/bọ gậy tại hộ gia đình 1 lần/tuần để chủ động phòng, chống dịch sốt xuất
huyết và Zika; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh
môi trường để phòng, chống bệnh tay – chân – miệng.

- Thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh để tránh gây hoang mang
trong cộng đồng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.

- Đưa tin phản ánh công tác triển khai phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dịch của các cơ quan chức năng tại địa
phương và trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin nhận biết, các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm
xem trên Cổng Thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng tại địa chỉ:
http://vncdc.gov.vn/vi/danh-muc-benh-truyen-nhiem.

2. Tổ chức thực hiện
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Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.
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