
 K n        

- Báo Hà Tĩn ; 

- Cổn  t ôn  t n đ ện t  tỉnh; 

- Đà  P át t an  và Truyền hình tỉnh; 

- VPĐD, PVTT các cơ quan báo c   trên địa bàn; 

- P òn  Văn  oá - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Côn  văn số 2629/UBND-VX1 ngày 25/5/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc tăn  cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân 

miệng. Để tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, hạn chế 

thấp nhất số trường hợp mắc và t  von , k ôn  để dịch bùng phát, lan rộng và 

kéo dài, Sở Thông tin và Truyền T ôn  đề nghị: 

1. Báo Hà Tĩn , Đà  P át t an  - Truyền hình tỉnh, Cổn  t ôn  t n đ ện t  

tỉnh, Văn p òn  đại diện, p ón  v ên t ườn  trú các cơ quan báo c   trên địa 

bàn phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa p ươn  tăn  cường truyền 

thông về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng, khuyến cáo n ười 

dân trong việc thực hiện tốt vệ s n  mô  trườn , t ường xuyên r a tay bằng xà 

phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ  ìn đồ c ơ  c o trẻ sạc ; đảm bảo ăn 

uống hợp vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức của cộn  đồng trong việc chủ động 

phòng, chống dịch bệnh này ở trẻ em. 

2. P òn  Văn  óa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã p ố   ợp t ực 

  ện các c ươn  trìn  tuyên truyền ở địa p ươn ;  ướng dẫn Trun  tâm Văn 

hoá - Truyền thông t ếp són  các c ươn  trìn  tuyên truyền phòng, chống bệnh 

tay chân miệng trên són  Đà  PT-TH tỉn ; chỉ đạo các xã, p ường, thị trấn đẩy 

mạnh tuyên truyền “Bài tuyên truyền phòng, chống bệnh tay chân miệng” 

(Kèm theo) trên hệ thống truyền t an  cơ sở./. 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:           /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyềnchủ động phòng, chống 

dịch bệnh tay chân miệng  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 5 năm 2022 

Nơi nhận:  
- N ư trên; 

- Sở Y tế (p/h); 
- UBND các  uyện, TP, TX; 

-  ãn  đạo Sở; 

-  ưu  VT, TTBCXB4.                                                                                                                                          

KT. GIÁM ĐỐC 

 H  GI   ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 



 

BÀI TT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG 

(Kèm theo Công văn số......../STTTT-TTBCXB ngày    /5/2022 của Sở TTTT) 

 

Hiện nay thời tiết đang chuyển mùa hè với khí hậu nóng ẩm là thời 

điểm bệnh Tay chân miệng ở trẻ em có nguy cơ gia tăng. Để chủ động 

phòng chống bệnh Tay chân miệng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng 

đồng cần thực hiện các biện pháp sau: 

- R a tay t ường xuyên bằn  xà p òn  dướ  vò  nước chảy nhiều lần 

trong ngày (cả n ười lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước 

k   ăn/c o trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau k   đ  vệ sinh, sau khi thay tã và làm 

vệ sinh cho trẻ. 

- Thực hiện tốt vệ s n  ăn uốn   ăn c  n, uống chín; vật dụn  ăn uống 

phả  đảm bảo được r a sạch sẽ trước khi s  dụng (tốt nhất là n âm trán  nước 

sô ); đảm bảo s  dụn  nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày; không mớm thức ăn 

cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ c ơ ; k ôn  c o trẻ dùng 

c un  k ăn ăn, k ăn tay, vật dụn  ăn uốn  n ư cốc, bát, đĩa, t ìa, đồ c ơ  c ưa 

được kh  trùng. 

- T ường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc  àn  n ày n ư đồ 

c ơ , dụng cụ học tập, tay nắm c a, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà 

bằng xà phòng hoặc các chất tẩy r a t ôn  t ường. 

- Không cho trẻ tiếp xúc vớ  n ười bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 

- Tránh ôm hôn, dùng chung áo quần, đồ dùn  cá n ân, đồ c ơ  với trẻ 

nhiễm bệnh. 

- Khi trẻ bệnh, tránh cho trẻ tiếp xúc nơ  đôn  n ườ  n ư đ  n à trẻ, 

trường học.  

- Hướng dẫn trẻ che miện  và mũ  k    ắt  ơ ,  o. 

- S  dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân phải 

được t u  om và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. 

- N ườ  c ăm sóc trẻ theo dõi sát sức khỏe của trẻ, khi phát hiện trẻ có 

dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh hoặc sốt cao, li bì, mất tỉnh táo cần đưa trẻ đến các 

cơ sở y tế nơ   ần nhất để được k ám, đ ều trị kịp thời./. 
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