
 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NV  

V/v Khuyến cáo đeo khẩu trang 

đúng cách để phòng chống lây 

nhiễm viêm đường hô hấp cấp 

COVID-19. 

         Tây Ninh, ngày  17 tháng  3   năm 2020 

 

 

 

 

    Kính gửi:    - Các Sở, ban ngành, đoàn thể địa bàn tỉnh; 

                                                  - Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố; 

                                                  - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Thực hiện Công văn Số 496/CV-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, trong đó chỉ đạo qui định “Từ ngày 16/3/2020, 

triern khai thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập 

trung đông người (tại các cơ quan, công sở, siêu thị, bến xe, công viên, trên các 

phương tiện giao thông công cộng…)”. 

Qua khảo sát một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc, một số nơi chưa có 

thông tin của Công văn Số 496/CV-BCĐ ngày 15/3/2020. Sở Y tế kính gửi 

khuyến cáo của ngành Y tế về việc đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống 

lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cụ thể như sau:  

1. Tổ chức thực hiện: 

Triển khai và thực hiện nghiêm túc Công văn Số 496/CV-BCĐ ngày 

15/3/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh. 

Mục đích đeo khẩu trang nhằm chắn giọt bắn trong tiếp xúc, vì vậy chỉ 

cần mang khẩu trang khác (không cần thiết đeo khẩu trang y tế) đối với: Người 

khoẻ mạnh, không có các dấu hiệu bệnh về đường hô hấp như sốt, ho, khó thở, 

chảy nước mũi… khi đến các khu vực tập trung đông người như bến xe, nhà ga, 

sân bay, siêu thị… 

    2. Cách đeo khẩu trang: 

    * Cách đeo khẩu trang vải đúng cách: 

- Che kín cả mũi, miệng 

- Không sờ tay vào bề mặt khẩu trang trong suốt thời gian đeo 

- Chỉ cầm vào dây đeo khi tháo khẩu trang 

- Giặt khẩu trang hằng ngày bằng xà phòng để sử dụng cho lần sau. 

KHẨN 

 



 

 

     *  Cách đeo khẩu trang y tế đúng cách: 

- Khẩu trang y tế chỉ dùng 1 lần 

- Đeo mặt màu (xanh, xám) ra ngoài, mặt trắng vào trong, kẹp nhôm hướng 

lên trên, ấn kẹp nhôm ôm sát vào sống mũi 

- Che kín cả mũi, miệng 

- Không sờ tay vào bề mặt khẩu trang trong suốt thời gian đeo 

- Tháo khẩu trang bằng cách cầm vào dây đeo rồi bỏ ngay vào thùng rác. 

Lưu ý: Rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc bằng nước rửa 

tay có cồn sau khi tháo khẩu trang 

         Đối với khẩu trang y tế: chỉ dành cho: 

 - Cán bộ y tế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, tiếp xúc 

với mẫu bệnh phẩm. 

- Người chăm sóc hoặc tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc 

bệnh 

- Người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người trong diện cách ly 

- Người đến cơ sở y tế, người thực hiện nhiệm vụ trong vùng có dịch bệnh 

Đây là vấn đề sức khỏe cộng đồng, kính mong các sở, ban ngành, Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhằm chung tay góp phần bảo 

vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. 

Trân trọng./. 

( Công văn này xin thay thế công văn 949/SYT –NV, ngày 17/3/2020) 

 

 

Nơi nhận:                                                                              

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c) 

- Báo TN; 

- Đài PTTH TN;    

- UBND tỉnh (b/c);     

- TTYT các huyện, TX, TP;  

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VP, NV 
(Trang.0389862095)   
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