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THÔNG BAO
V tInh hInh phông, ch6ng bnh viêm dir&ng ho hp cp
do chüng nió'i cüa vi rut Corona (nCoV) trên Jja bàn
thành ph Ba Náng dn ngày 30/01/2020
Tniâc tInh hInh djch bnh viêm duôn ho hp cp do chàng mài cüa vi
rut Corona dién biên phi'rc tp tai Trung Quôc và mt sO quôc gia, vüng lãnh
th trên the giài, tron do cO Vit Nam, UBND thãnh phô thOn báo tinh hunh
phông, ehông bnh den ngày 30/01/2020 trên dja bàn thãnh pho Ba Näng nhux
sau:
1.TInh dn ht ngày 31/01/2020, UBND thành ph Ba Nng kh.ng
djnh chua phát hin trirmg hçp nào (kô Ca ngtr&i dan và du khách) bj nhiém
bnh viém dithng ho hp cp do chüng mâi cia vi rut Corona gay ra trén dja
bàn thAnh phô Ba Nng. Tuy nhien, hin nay trén các trang mng xâ hi dàng
tãi mt so thông tin không diing sr t1it, suy din ye tInh hinh djch bnh, gay
boang mang dir 1un, TJBND thành phô khuyen cáo toàn the ngixàri dan va du
khách cãnh giác, ch9n [ç)c thông tin tr các nguôn chInh tMng cüa ca quan nhà
ntnc CO thâm quyên (cia the các kênli. nhir: Cong thông tin din tir càa B Y t
tai dja chi http://moh.gov.vn, Cong thông tin din tiir thành phô Dà Näng ti
dja chi http://danang.gov.vn, Trang thông tin din tCr cüa Sâ Y té thành phô
Ba
Nàng
ti
dja
chi
http://soyte.danang.gov.vpJc1j..tjet...tjn...
tuc?dinhdanh37901&cat=0, Cong thông tin du 1ch thành ph tai dja chi
https://danangfantasticfty.com, ...).
2. Th&i gian qua, UBND thành ph dâ chi do kjp thi các si, ngành
chic nthig chü dng có các phirang an, tp trung cao d trong Cong tác phOng,
chông djch bnh do chüng m&i cüa vi tht Corona gay ra trén dja bàn thàrih
phô, d và dang tiêp tic tuyên truyên rng rAi trén các phirmig tin thông tin
dai chüng de nglx&i dan, du khách nàm bat các dâu hiu bnh, chü dng thirc
hin các bin phap phông ngira (si'r diing, deo khâu trang dung each; rua tay
thix&ng xuyên bang xà phOng; giCi am c
3. Ngày 30/01/2019, Thu tiràng Chinh phü dA chi dao Bc COng an dirng
xét duyt, cp thj thc cho cong dan Trung Quôc den Vit Nam.
4. B nghi So Ngoi vi pMi hçip v6i các don vj lien quan thLrè'ng
xuyên cung cap thông tin lien quan den tInh hmnh ph.Ong, chông djch bnh...
trên dja bàn thành phO Ba Nng dn các Co quan lãnh sr nirOc ngoài ti Ba
Näng,cac doanh nghip; các to chüc nirOc ngoài và cong dan các nithc dang
sinh song, lam vic và h9c t.p ti thành phô Ba Nng.

5. D

nghj UBND các qun, huyn tang crng cong tác quãn l nhà
nuóc a djà phuang, kiêm tra, h trçi và khuyên nghj các ca sâ kinh doanh djch
v du lich có hành vi rng xir van minh, không phân bit d& xir dôi vâi khách
du ljch. Luu : Hin nay, trên dja bàn thành phô dang có khách du ljch tt'r các
thj trix&ng Hông Kong và Dài Loan (Trung Quôc), Singapore, Malaysia... là
nhng thj truông có si.r ding ngôn ngti tiêng Hoa.
Trong thai gian dn, UBND thành phé Dà Nng sê tip tc cp nh.t va
thông báo rng rAi, minh bach các thông tin mài nhât vô tInh hInh djch bnh
den các c quan ngoi giao, länh sir, ngithi dan và du khách./. h
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