Hội nghị lần thứ 20 của Trụ sở kiểm soát bệnh truyền nhiễm do virus corona
Thông điệp của Tỉnh trưởng (ngày 27 tháng 8 năm 2020)

Trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh trong tỉnh đã được xác nhận vào ngày 29
tháng 7, và 19 ca lây nhiễm khác đã được xác nhận tính đến vụ lây nhiễm
hàng loạt trong gia đình ngày hôm qua.
Song song với việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp cho bệnh
nhân, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra không chỉ đối với những người tiếp xúc
gần được quy định bởi nhà nước mà còn đối với những người nghi ngờ bị
nhiễm bệnh để phát hiện sớm và ngăn chặn lây nhiễm.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các bạn trong cuộc khảo
sát nhằm ngăn chặn lây nhiễm tại địa phương và bảo vệ sức khỏe của những
người xung quanh. Mong các bạn hãy tiếp tục hợp tác trong cuộc khảo sát
tiếp theo.
Các ca lây nhiễm tại gia đình đã được xác nhận. Để kiểm soát lây nhiễm
tại gia đình hãy:
1) Thực hiện các biện pháp cơ bản để ngăn chặn lây nhiễm, như rửa tay
thường xuyên, thông gió định kỳ và che miệng khi ho.
2) Chú ý trong khi ăn uống, tránh dùng chung một đĩa lớn mà hãy chia thức
ăn thành các phần nhỏ.
3) Đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe mỗi sáng, nếu cảm thấy không khỏe
như bị sốt, vui lòng liên hệ điện thoại với trung tâm tư vấn người hồi
hương / người có tiếp xúc hoặc các cơ sở y tế hoạt động 24 giờ.
Xin chân thành cầu chúc những người đã bị nhiễm bệnh sẽ nhanh chóng
bình phục.
Việc phân biệt đối xử, thành kiến, vu khống người bị nhiễm bệnh hoặc
những người có liên quan sẽ làm cho người có triệu chứng lo sợ, không đi
khám và xét nghiệm có thể dẫn đến việc lây nhiễm lan rộng một cách vô hình.
Dưới góc nhìn từ luật nhân quyền, hành động đó là không được cho phép.
Hãy nghĩ cho người khác và hành động một cách bình tĩnh.
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