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THÔNG BÁO 

Về việc phòng dịch nCoV năm 2020 

 
Căn cứ chỉ thị số 05/CT-TTg về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng virut corona gây ra củ Thủ Tướng Chính phủ ngày 28/01/2020. 

Căn cứ trên cấp độ đánh giá nguy cơ toàn cầu đối với chủng virut corona mới 

(Còn gọi là viêm phổi Vũ Hán)  của Tổ chức Y Tế thế giới ( WHO) là cao và 

tình trạng khẩn cấp toàn cầu. 

Ban Giám Hiệu Trường Đại học Mở Tp.HCM gửi thông báo và hướng dẫn 

toàn thể Viên chức, nhân viên, giảng viên và sinh viên toàn trường phòng chống 

dịch nCoV: 

Thứ nhất: Coi thông tin chính thức về diễn biến dịch trên 2 trang Web : 

moh.gov.vn ( Bộ Y Tế) và vncdc.gov.vn ( Cục Y tế dự phòng , Bộ Y Tế).  

Đường dây nóng : 19003228. Tránh coi và đưa thông tin sai lệch gây hoang 

mang và làm ảnh hưởng đến nhân lực đang tập trung chống dịch. 

Thứ hai : Làm theo khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra :  

Để chủ động phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút mới 

coronavirus tại thành phố Vũ Hán, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng 

đồng thực hiện tốt các biện pháp sau: 

1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi 

cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ 

khoảng cách khi tiếp xúc. 

2. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng 

bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. 

3. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn 

tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. 

4. Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã. 

5. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc có 

tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi tại thành phố Vũ Hán trong vòng 14 

ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được 

tư vấn, khám, điều trị kịp thời. 

Thứ ba : Khi thấy có dấu hiệu cảm cúm hoặc có nghi ngờ tiếp xúc với người 

bệnh, ngay lập tức đun một nồi lá xông ( hoặc sử dụng các tinh dầu bạn có như: 

Viên xông hương tràm, dầu xanh, dầu gió..) vì khi virut còn đang ở đường hô 

hấp trên rất dễ chết ở nhiệt độ cao và môi trường có các tinh dầu sát trùng.( tuy 

nhiên người có Huyết áp cao không nên xông). 



Thứ tư  :Nên đến với cơ sở y tế khi có các triệu chứng bệnh và nhớ bảo vệ cho 

người xung quanh bằng cách đeo khẩu trang, không khạc nhổ bừa bãi, rửa tay 

sạch sẽ. 

-  Khi cần liên lạc Trạm y tế P.104 97 Võ Văn Tần Q.3 Tp.HCM  

( Số ĐT :028.39301374) để được tư vấn. 

 

  

Nơi nhận: 

- Các Khoa; đơn vị, sinh viên 

-  Niêm yết bảng TB tại các cơ sở học tập; 

- Lưu: VT, TYT.                    HIỆU TRƯỞNG 

                  ( Đã Ký) 
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