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V/v cung cấp tài liệu truyền thông  

Trong dịp Lễ Sene ĐôlTa 
 

 

   

               Kính gửi:  

- Ban Dân tộc; 

- Trung tâm Y tế huyện Kế Sách; 
 

Thực hiện Công văn số 1927/SYT-TCHC ngày 04 tháng 9 năm 2022 của Sở Y 

tế tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ công tác y tế cho các hoạt động mừng Lễ Sene 

ĐôlTa; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật biên soạn bài tuyên truyền và cung cấp đường 

link tài liệu tuyên truyền của Bộ Y tế đến quý cơ quan, đơn vị để hỗ trợ tuyên truyền 

trong dịp Lễ Sene ĐôlTa. 

Link tải tài liệu: 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAJJ1sxtu2iPp2E&id=B5AE919FF6

A4B469%2178831&cid=B5AE919FF6A4B469  

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAJJ1sxtu2iPp2E&id=B5AE919FF6

A4B469%2178831&cid=B5AE919FF6A4B469 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc (để biết); 

- Lưu: VT, GDSK. 
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Tài liệu tuyên truyền đính kèm 

 

NHỮNG LỢI ÍCH KHI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

MŨI NHẮC LẠI 

 

Trên thế giới, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường và 

bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của các 

biến chủng mới cho thấy nguy cơ bùng phát dịch trở lại là hiện hữu.  

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả nhất 

và có ý nghĩa chiến lược. Các nghiên cứu trên thế giới đã ghi nhận hiệu quả bảo vệ 

của mũi tiêm cơ bản vắc xin phòng COVID -19 giảm dần theo thời gian sau khi tiêm 

và trong điều kiện xuất hiện các biến thể mới.  

Trong thời gian qua tỉnh Sóc Trăng đã hết sức nỗ lực tổ chức chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19, với tỉ lệ người dân từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ liều cơ bản 

đạt 100%. Tuy nhiên, nhiều người dân hiện nay xuất hiện tâm lý chủ quan, từ chối 

tiêm vắc-xin mũi nhắc lại do nhiều nguyên nhân và bỏ qua những lợi ích thiết thực mà 

vắc xin phòng COVID-19 đem lại.  
Việc tiêm mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 có tác dụng rất quan trọng 

trong việc khôi phục khả năng miễn dịch của cơ thể, duy trì hiệu lực bảo vệ, giảm tỉ lệ 

chuyển nặng và tử vong khi mắc COVID-19 trong điều kiện xuất hiện các biến chủng 

mới.  

Do đó để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng mọi người dân cần tiêm vắc 

xin COVID-19 mũi 3, mũi 4 đầy đủ, đúng lịch và tiêm ngay khi đến lượt. 

Ngoài hiệu quả bảo vệ sức khoẻ, vắc xin phòng COVID-19  còn chính là chìa 

khóa quan trọng trong phòng, chống dịch và là nền tảng để thích ứng an toàn, hiệu 

quả, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. 

Mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hãy đi tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 khi đến lượt theo hướng dẫn của ngành y tế để bảo vệ sức khỏe của bản 

thân và cộng đồng./. 

CDC Sóc Trăng (tổng hợp từ Bộ Y tế) 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÌ SAO BỘ Y TẾ KHUYẾN CÁO THÔNG ĐIỆP 2K+ 

THAY THẾ THÔNG ĐIỆP 5K PHÒNG, CHỐNG COVID-19  

TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

 

Trong thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, thông 

điệp 5K giảm còn 2K gồm khẩu trang, khử khuẩn. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng kêu gọi 

người dân tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ và đúng lịch, kết hợp "thuốc + điều trị + 

công nghệ + ý thức người dân" và các biện pháp khác Với việc ban hành thông điệp 

phòng, chống dịch COVID-19 là 2K+ nhằm phù hợp với tình hình mới. 

Có thể thấy khi chúng ta kiểm soát được dịch bệnh, tỷ lệ tiêm vắc xin tăng lên, 

(Việt Nam đã triển khai tiêm được hơn 258 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 và là 

một trong số những quốc gia có số liều vắc xin sử dụng và tỷ lệ bao phủ vắc xin cao 

trên thế giới), vì vậy, các biện pháp phòng, chống dịch cũng cần được điều chỉnh để 

phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, nhằm tạo điều kiện phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội, từng bước ổn định đời sống nhân dân nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh. Khi chuyển sang trạng thái thích ứng, an toàn, linh hoạt, tập trung 

phát triển kinh tế xã hội đòi hỏi phải điều chỉnh các biện pháp cho phù hợp, linh hoạt, 

do vậy, các biện pháp khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế toàn dân tại thời 

điểm này không còn phù hợp. Ngày 26/4/2022, Bộ Y tế thông báo tạm dừng khai báo 

y tế tại cửa khẩu Việt Nam đối với người nhập cảnh, ngày 29/4/2022 tạm dừng khai 

báo y tế nội địa. Hiện nay, các hoạt động tập trung đông người đã được phép diễn ra 

trên phạm vi cả nước. Đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, luôn có 

nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới. Vắc xin vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để 

kiểm soát dịch COVID-19. Mùa đông sắp đến, nguy cơ các bệnh đường hô hấp bùng 

phát, trong đó có dịch COVID-19, nhằm ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới, 

Bộ Y tế đã triển khai chiến dịch truyền thông “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe 

mạnh” với Thông điệp 2K + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người 

dân và các biện pháp khác cùng với 3 trụ cột (xét nghiệm, cách ly, điều trị) nhằm bảo 

vệ sức khoẻ của người dân. 

Trong trường hợp xuất hiện biến chúng mới của virus SARS-CoV-2 nguy hiểm, 

dịch lây lan mạnh trên diện rộng, vượt qua khả năng đáp ứng của ngành y tế vẫn tiếp 

tục sử dụng Thông điệp 5K và các biện pháp khác như: vắc xin + thuốc + điều trị + 

công nghệ + ý thức người dân.  



Thời gian qua, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị 

trong và ngoài ngành y tế cần quán triệt thực hiện quan điểm tuyệt đối không chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bùng phát trở lại. Đối với thông điệp mới 

trong phòng chống dịch này, Bộ Y tế mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể 

tại Trung ương và địa phương tăng cường chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Vì 

một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh” với thông điệp 2K+ để tăng cường hiệu quả 

công tác truyền thông phòng, chống dịch giúp người dân nâng cao ý thức phòng dịch, 

chủ động thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe. Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ quan 

truyền thông, báo chí tiếp tục tích cực đồng hành cùng ngành Y tế lan toả mạnh mẽ 

thông điệp đến cộng đồng xã hội, để người dân nâng cao nhận thức, duy trì hoặc thay 

đổi hành vi, tuân thủ các khuyến cáo phòng, chống dịch. Dịch bệnh COVID-19 vẫn 

đang hiện hữu cùng với sự xuất hiện của các biến thể mới; mùa đông xuân sắp đến 

các bệnh đường hô hấp như cúm mùa bùng phát, việc thực hiện thông điệp 2K+ là rất 

cần thiết. Việc mỗi người dân cần tuân thủ các biện pháp đeo khẩu trang, khử khuẩn 

mà ngành y tế đã khuyến cáo không chỉ góp phần phòng chống COVID-19 mà còn 

giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp khác nhất là giai đoạn chuyển mùa như 

hiện nay. Cùng đó, chúng tôi cũng khuyến nghị người dân đi tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; cha mẹ, 

người giám hộ tích cực đưa con em mình đi tiêm vắc xin đủ 2 liều cơ bản cho trẻ 

trong độ tuổi từ 5 – dưới 12 để bảo vệ trẻ đến trường, vui chơi an toàn. 

Chúng tôi cho rằng việc mỗi người dân tuân thủ thực hiện thông điệp phòng 

chống dịch của Bộ Y tế không chỉ bảo vệ sức khoẻ của bản thân mà còn bảo vệ sức 

khoẻ của gia đình và cả cộng đồng để chúng ta cùng nhau sống an toàn trong đại 

dịch./.  

CDC Sóc Trăng (tổng hợp từ Bộ Y tế) 
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