
UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  529 /SYT-NVY Quảng Ninh, ngày 11 tháng  02 năm 2020 
V/v khuyến cáo Phòng, chống bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona (nCoV). 

 

   

   

Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiệnCông văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về 

Khuyến cáo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona; Công văn số 674/UBND-VX4 ngày 08/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do nCoV, 

Sở Y tế đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nội dung khuyến cáo 

của Bộ Y tế về “Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona tại nơi làm việc” đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc thuộc thẩm 

quyền quản lý và cáccán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm 

việc trực tiếp tại đơn vị (có khuyến cáo kèm theo). 

Đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố khẩn trươngtriển khai thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- TT Tỉnh ủy (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 
- Lưu: VT; NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

Nguyễn Minh Tuấn 
 

 

 

 

    



KHUYẾN CÁO PHÕNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO 

CHỦNG MỚI CỦA VI-RÖT CORONA TẠI NƠI LÀM VIỆC 

(Không áp dụng cho cơ sở y tế) 

1. Thông tin chung về bệnh. 

- Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona là bệnh truyền 

nhiễm cấp tính thuộc nhóm A; 

- Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: Sốt, ho, khó thở, 

có trường hợp viêm phổi nặng, có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở 

những người có bệnh lý mạn tính; 

- Một số người nhiễm vi-rút nCoV có thể có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ 

triệu chứng nên gây khó khăn cho việc phát hiện; 

- Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. 

2. Khuyến cáo đối với người lao động. 

- Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch 

trong ít nhất 20 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các 

sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn); 

- Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng; 

- Che kín miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn 

tay hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Giặt 

sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay; 

- Duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực 

vận động cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi họng, nâng cao thể trạng; 

- Hạn chế tiếp xúc với người có bệnh viêm đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở), 

trong trường hợp cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; 

- Nếu thấy bản thân hoặc người cùng làm việc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở,... 

thì cần thông báo cho người sử dụng lao động, người làm công tác y tế tại cơ sở lao 

động để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời. 

3. Khuyến cáo đối với người sử dụng lao động 

- Cung cấp chỗ rửa tay với xà phòng hoặc các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn 

(ít nhất 60% cồn); 

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà và khử trùng các bề mặt, các 

đồ vật tại nơi làm việc có thể có vi-rút như nắm tay cửa, nút bấm thang máy, điện thoại 

dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn,...bằng các chất tẩy rửa thông thường, như xà 

phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác; 

- Đảm bảo thông gió tốt, tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc; 

- Có quy định và hướng dẫn người lao động cách tự bảo vệ, thực hiện đầy đủ các 

khuyến cáo của Bộ Y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi 

mắc bệnh. Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc 

linh động đối với những trường hợp nghi mắc bệnh (nếu được); 

- Các cơ sở lao động có bộ phận tiếp tân, hàng không, hải quan, ngân hàng, ngành 

dịch vụ,...tiếp xúc với nhiều người cần cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng 

cách cho người lao động và cân nhắc lắp đặt hệ thống kính ngăn tại các khu vực tiếp 

xúc, giao dịch; 

- Khi có các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần thực hiện cách ly ngay, đồng thời thông 

báo cho cơ quan y tế địa phương (thông qua đường dây nóng 1900 3228 hoặc 1900 9095). 
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