
 

 

                            Kính gửi:    

- Báo Trà Vinh; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các 
huyện, thị xã, thành phố. 
 

Ngày 02 tháng 6 năm 2022 Sở Y tế có Công văn số 1497/SYT-NVY về 

việc tăng cường giám sát, tuyên truyền phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ (đính 

kèm). 

Theo tinh thần Công văn trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:  

Báo Trà Vinh; Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tổ chức thông tin, tuyên truyền công tác 

phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ trên các phương tiện thông tin truyền thông của 

tỉnh và các biện pháp phòng, chống tạm thời theo khuyến cáo của ngành Y tế 

như: 

- Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực 

tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm 

mầm bệnh.  

- Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn 

thông thường.  

- Che miệng khi ho, hắt hơi.  

- Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ, cần chủ động liên hệ 

với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời.  

- Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách 

ly và tránh quan hệ tình dục; người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế 

đến khi điều trị khỏi bệnh.  

- Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh 

tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như: động vật gặm nhấm, thú có túi, động 

vật linh trưởng (chết hoặc sống) có thể chứa vi rút đậu mùa khỉ, không nên ăn 

hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ 

hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh. 

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

Số:        /STTTT-TTBCXB                             
V/v tuyên truyền công tác phòng, chống 

bệnh đậu mùa khỉ 

 

           Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2022 
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 Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở TTTT; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
        Nguyễn Thanh Luân 
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