UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 938 /VHTT-TTCS

Nha Trang, ngày 30 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền trực quan bằng pano
về giải pháp phòng, chống Covid-19

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 5546/UBND-YT ngày 27/7/2020 của UBND
thành phố Nha Trang về việc khẩn trương thực hiện Công văn số 7422/UBKGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn thực hiện tuyên truyền
trực quan các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau:
I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong
tình hình mới:
1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà bông, nước sạch hoặc dung
dịch sát khuẩn chứa ít nhất 60% cồn
2. Đeo khẩu trang ở nơi công cộng, phương tiện giao thông, cơ sở y tế
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi
4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý và xây
dựng lối sống lành mạnh
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc
6. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo
khẩu trang và gọi cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị
7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch
8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng
dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức
khỏe của bản thân
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19
tại https://www.bluezone.gov.vn
ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 19009095
II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Hình thức: pano ( 3x3) hoặc (4x4)
2. Màu sắc: nền xanh, chữ trắng
3. Kiểu chữ: chân phương, rõ ràng, dễ đọc.
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4. Tại nơi công cộng ( chợ, trường học, nhà văn hóa, khu dân cư…..)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố:
- Thực hiện 01 pano 50m2 tuyên truyền trực quan về 09 giải pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại vòng xoay ngã sáu (trước Nhà văn
hóa thiếu nhi).
- Thực hiện 08 pano tuyên truyền tại 08 trạm quảng cáo rao vặt ở các địa
chỉ sau:
Vị trí
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Phường

Ghi chú

Góc ngã 3 Lý Tự Trọng và Đinh Tiên Hoàng
Lộc Thọ
Góc ngã 4 Lý Tự Trọng và Quang Trung (cạnh
Lộc Thọ
Nhà tang lễ)
Đường Nguyễn Chánh (bên hông Trường Cao
Lộc Thọ
đẳng Sư phạm cũ)
Đường Yersin - Quang Trung (trước Công ty
Vạn Thạnh
Điện lực)
Tường rào Sân vận động 19/8 đường Yersin (tiếp Vạn Thạnh
giáp Chi cục phòng, chống TNXH tỉnh)
Góc ngã 4 Yersin và Trần Đường (cạnh Trường
Phương Sài
THCS Võ Văn Ký)
Ngã giao Lý Nam Đế - Nguyễn Đức Cảnh (tường Phước Long
Đại Chủng viện Sao Biển)
Đường Bửu Đóa (bên tường Trường Tiểu học Phước Long
Phước Long 1)
2. UBND các xã, phường:

Thực hiện pano tuyên truyền trực quan về 09 giải pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới theo khuyến cáo của Bộ Y tế trước trụ sở UBND xã,
phường và tại các điểm công cộng, khu tập trung đông dân cư với kích thước tối
thiểu của mỗi pano là 09 m2 và 12 m2. Số lượng pano do xã, phường quyết định. (
theo maket Phòng Văn hóa và Thông tin đã chuyển lên Trang thông tin )
Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, UBND
các xã, phường khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận (VBĐT):
- Như trên;
- UBND thành phố (b/c);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Phòng Y tế (b/c);
- Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Trâm.

TRƯỞNG PHÕNG

Đinh Văn Cường

