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THÔNG BÁO
Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tới các công dân Việt Nam đang
học tập, nghiên cứu tại nước ngoài
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và một số quốc gia khác đã phát
hiện các trường hợp nhiễm bệnh. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy
hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vắc xin
phòng bệnh. Tuy nhiên, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona (nCoV) có thể phòng tránh để hạn chế khả năng lây bệnh và được điều trị
kịp thời, chữa khỏi nếu nhiễm bệnh.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus
Corona gây ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới toàn thể công dân Việt Nam
đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài (sau đây gọi chung là lưu học sinh) không
hoang mang, cần bình tĩnh, chủ động trong việc phòng tránh dịch bệnh nhằm đảm
bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng như sau:
1. Cập nhật và thực hiện theo các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới
(WHO), Bộ Y tế Việt Nam và chính quyền nước sở tại về các biện pháp phòng
chống dịch bệnh.
2. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và chủ động
phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
theo khuyến cáo, cụ thể:
- Không đi đến những vùng có dịch bệnh; hạn chế di chuyển tới chỗ đông
người, tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính;
- Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc
họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi;
- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc
khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp;
- Hạn chế tiếp xúc gần các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã;
- Nếu có dấu hiệu bị sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để
được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

3. Tuân thủ quy định về xuất, nhập cảnh và quy định của các cơ sở giáo dục
đang theo học tại nước sở tại để đảm bảo kế hoạch, chương trình học tập và phòng
tránh dịch bệnh. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
sẽ trao đổi với Bộ Giáo dục các nước để đảm bảo việc học tập nếu lưu học sinh
phải tạm dừng học trong thời gian dịch bệnh hoặc có sự di chuyển theo sắp xếp
của phía nước ngoài, Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác của Việt Nam.
4. Thường xuyên giữ liên lạc với gia đình, người thân, cơ quan công tác tại
Việt Nam (nếu có). Khi gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ giúp đỡ có thể liên hệ với Cơ
quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại hoặc gọi ngay cho đường dây nóng bảo hộ
công dân ở nước ngoài (+84) 981.84.84.84 để được trợ giúp, tư vấn. Về phía Bộ
Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, lưu học sinh có thể liên hệ với Cục Hợp tác quốc
tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ tại 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 243.869.5144 hoặc (+84) 365.12.74.07, email:
htqt@moet.gov.vn để được trợ giúp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo./.
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