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V/v tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch
Covid -19 và dịch bệnh mùa Đông – Xuân
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 6815/UBND-KGVX ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh
Quảng Nam v/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 và dịch bệnh mùa
Đông - Xuân, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố,
các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những
nội dung như sau:
1. Tuyên truyền chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thông báo Kết
luận số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường
trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19; Chỉ thị số 23/CT-BYT ngày
22/10/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch mùa Đông Xuân năm 2020 để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả đã đạt được trong phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh
giác, không để dịch xâm nhập, lây lan và bùng phát trên địa bàn tỉnh, bảo vệ tốt nhất
tính mạng và sức khỏe cho Nhân dân.
2. Tiếp tục phổ biến thông điệp 5K phòng chống COVID-19 (Khẩu trang Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo Y tế), nêu cao trách nhiệm, nhận
thức của người dân, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID19 tại cộng đồng.
3. Tiếp tục khuyến khích, tuyên truyền, kêu gọi người dân: cài đặt, sử dụng
ứng dụng truy vết Bluezone để cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại
https://www.bluezone.gov.vn; thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn
hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và cập nhật thường xuyên sức
khỏe của bản thân.
Đề nghị các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm
chỉ đạo thực hiện .
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