Theo ó, k t 0 gi ngày 25-9, toàn thành ph chuyn sang trng thái kim soát c nguy c lây nhim dch bnh
theo iu 6 Quy nh áp dng các bin pháp phòng, chng Covid-19 trên a bàn à Nng trong tình hình hin
nay.
Tt c các hot ng tm dng phòng, chng Covid-19 c hot ng tr li bình thng nhng phi có cam kt và thc hin
các bin pháp phòng, chng dch trong tng lnh vc theo quy nh. Tip tc thc hin nghiêm túc Thông ip 5K
ca B Y t: “Khu trang - Kh khun - Khong cách - Không t tp - Khai báo y t.
Khu trang: Thng xuyên eo khu trang khi ra khi nhà, giao tip, làm vic, ti ni công cng, công s, trng hc,
bnh vin, c s sn xut, kinh doanh, dch v, ni ông ngi, trên phng tin công cng...
Kh khun: Thng xuyên ra tay bng xà phòng hoc dung dch sát khun tay. V sinh các b mt hoc vt dng
thng xuyên tip xúc (tay nm ca, in thoi, máy tính bng, mt bàn, gh…). Gi v sinh, lau ra và nhà ca
thông thoáng. Vi dung dch sát khun tay, ngi dùng nên thoa u trong vòng 30 giây cho ti khi khô hn
và không ra li bng nc.
Khong cách: Gi khong cách khi tip xúc vi ngi khác. Không tp trung ông ngi.
Khai báo y y: Nu s dng in thoi thông minh, có th khai báo trên app NCOVI hoc cài t ng dng
Bluezone ti a ch https://www.bluezone.gov.vn c cnh báo nguy c lây nhim Covid-19.
Khi có du hiu st, ho, khó th hãy gi in cho ng dây nóng ca B Y t theo s 190.09095 hoc c quan y t a
phng c t vn, h tr, hng dn i khám bnh.
Tính n 18 gi ngày 24-9, thành ph à Nng ã 27 ngày không ghi nhn ca mc Covid-19 trong cng ng.
Ngày 23-9, bnh nhân Covid-19 cui cùng ti à Nng c công b khi bnh và xut vin.
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TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

