
Thông điệp 5K mùa dịch bệnh covid-19
5K: Khẩu trang – kháng khuẩn – khoảng phương pháp – Không luyện phổ biến – Khai báo y tế" nhằm bảo vệ cho Bạn và
Chúng ta trước đại dịch COVID-19!

Đại dịch COVID-19 hiện đang diễn biến khó khăn phía trên toàn cầu, đến cuối tháng 8/2020 đã từng lây lan tại 215 quốc gia
cùng với khu vực lãnh thổ, đối với hơn 25 triệu đối tượng mắc và sắp 850 nghìn thành phần mất mạng.

tính đến 6h00 hôm 31/8/2020, Việt phái mạnh ghi nhận 1.040 người bệnh mắc phải gặp phải COVID-19, trong ấy 690 người
bệnh bởi lây lan trong nước, 350 người bệnh từ nước bên cạnh về. Trong thời gian tới, nguy cơ dịch COVID-19 vẫn thường hay
trực cùng với tiếp tục nhiễm trùng một số ca mắc bệnh mới trong cộng đồng.

Việt nam sẽ phải tiếp tục ngăn chặn dịch COVID-19 trong khi dài cùng với dần trở thành nếp sống, ứng xử hợp lý trong điều kiện
truyền nhiễm dịch bệnh; tiếp tục lấy những kỹ thuật cơ bản phòng tránh dịch trong trạng thái “bình luôn mới” như: sử dụng khẩu
trang thời điểm ra thuyên suy yếu nhà, ở những vị trí công cùng cũng như ở trên một số dụng cụ giao thông công cộng; đều đặn
rửa tay vì xà phòng hoặc hỗn hợp sát khuẩn; đừng nên tụ tập luyện đông người bên không kể phạm vi công sở, trường học, bệnh
viện; duy trì chừng khoảng công nghệ sử dụng biện pháp được bảo vệ khi va chạm.

để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình hoặc mới”, Bộ Y tế yêu cầu cũng như kêu gọi mỗi thành phần
dân Việt nam cộng nhau tuân theo Chung sống dùng mẹo được bảo vệ đối với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế thưa tới Hai bạn
“Thông điệp 5K: Khẩu trang – diệt khuẩn – khoảng tầm kỹ thuật – Không tụ luyện tập – Khai báo y tế” với các nội dung hàng
đầu dưới đây đây:

KHẨU TRANG: sử dụng khẩu trang vải hàng ngày ở khu công cộng, vị trí luyện tập trung đông người; sử dụng khẩu trang y tế
ở những bệnh viện chuyên khoa, địa điểm cách ly.

xóa bỏ KHUẨN: Rửa tay liên tục vì xà phòng hay nước rửa khử trùng tay. Vệ sinh những bề mặt/ vật dụng thường nhật va chạm
(tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Duy trì vệ sinh, lau rửa cùng với nhằm nhà cửa khô thoáng.

chừng khoảng tầm CÁCH: duy trì tầm khoa học thời gian tiếp xúc sở hữu trường hợp không giống.

KHÔNG TỤ tập đông trường hợp.

KHAI BÁO Y TẾ: đáp ứng khai báo y tế phía trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone ở địa chỉ
https://www.bluezone.gov.vnđể được cảnh báo mối nguy hại phát tán COVID-19.

thời điểm lây dấu hiệu sốt, ho, không dễ dàng thở hãy liên hệ giúp đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc số hotline của y
tế địa phương để được lời giải đáp, trợ giúp, chỉ dẫn đi khám bịnh đảm bảo dùng phương pháp bảo vệ.
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