
ĐẢNG ỦY KHỐI 

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

VĂN PHÒNG 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020 

 

BẢN TIN SỐ 19 

Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 8 giờ 30 ngày 09/3/2020)  

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung 

Theo thông tin Website của Bộ Y tế tính đến 8 giờ 30 ngày 09/3/2020:  

Tình hình thế giới Số ca nhiễm Số ca tử vong Bình phục 

Thế giới 109.751 3.802 60.646 

Trung Quốc 80.695 3.097 57.065 

Hàn Quốc 7.134 50 24 

Iran 6.566 194 552 

I-ta-lia 7.375 233 160 

Đức 1.040 0 0 

Pháp 1.209 16 12 

Mỹ 538 19 9 

Tây Ban Nha 673 10 2 

Anh 273 3 8 

 

Tình hình trong nước Số ca nhiễm Số ca tử vong Bình phục 

Việt Nam 30 0 16 

Hà Nội  04 0 0 

Quảng Ninh 04 0 0 

Đà Nẵng 02 0 0 

Lào Cai 02 0 0 

Huế 01 0 0 

Ninh Bình 01 0 0 

2. Tin tức: 

* Cơ quan Đảng ủy Khối: 

- Tính đến sáng ngày 09/3, Cơ quan Đảng ủy Khối có 04 trường hợp tự cách 

ly và theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà riêng, gồm: 



+ Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Thư ký Bí thư, vợ là Hoàng Bích Vân, Tiếp 

viên của Vietnam Airlines, có tiếp xúc với người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 

Nguyễn Hồng Nhung. 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Chánh Văn phòng Trung tâm Bồi 

dưỡng Chính trị, có tiếp xúc với người tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân Nguyễn 

Quang Thuấn. 

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Thúy, Chuyên viên Ban Tuyên giáo, có tiếp xúc 

với người tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân Nguyễn Quang Thuấn. 

+ Đồng chí Vũ Thị Ninh Thương, Phó Trưởng phòng Tài chính, Văn phòng 

Đảng ủy Khối, khởi sốt nhẹ vào tối ngày 08/3 và đau họng chưa rõ nguyên nhân. 

- Ngày 08/3, cơ quan Đảng ủy Khối và các cơ quan trong tòa nhà Liên cơ 

quan số 105b-107 Quán Thánh đã được tiến hành phun khử khuẩn bằng thuốc 

Cloramin B. 

- Văn phòng Đảng ủy Khối đã ban hành thông báo khẩn đề nghị cán bộ, 

nhân viên, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm túc các quy 

định phòng chống dịch: thực hiện đo thân nhiệt tại cổng ra vào cơ quan; đeo khẩu 

trang; thường xuyên rửa tay; báo cáo lịch trình nếu bản thân và gia đình có người 

thân đã có thời gian cư trú hoặc qua vùng có dịch; có triệu chứng ho, sốt. 

*  Tin tức khác: 

- Tính đến 8h30 ngày 09/3, thế giới đã có 104 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi 

nhận đã có ca mắc bệnh Covid-19. 

- Số người chết bởi Covid-19 ở Hàn Quốc tăng lên 6 người trong 1 ngày. Ở 

Trung Quốc, theo thống kê ngày 7/3, có 44 ca nhiễm mới, 27 người chết do virus 

SARS-CoV-2 giảm rất nhiều so với thời điểm trước 

- Tổ chức y tế thế giới (WHO) bác bỏ thông tin bệnh nhân tại Trung Quốc bị 

tái nhiễm virus sau khi đã được điều trị bình phục, mà có thể kết quả xét nghiệm 

âm tính đối với bệnh nhân đó đã được tiến hành không hoàn chỉnh.   

- Bộ Y tế chính thức cho phép Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông 

Anh và Bệnh Viện Nhi Trung ương được thực hiện xét nghiệm sàng lọc và khẳng 

định virus SARS-CoV-2 theo các quy định hiện hành. 

- 63 tỉnh, thành cho học sinh mầm non, cấp tiểu học nghỉ đến hết ngày 15/3; 

Riêng Hà Nội, Sơn La, Tiền Giang, TP. HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai, 

Huế, Nghệ An (huyện Nam Đàn và xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) cho học sinh 

các cấp nghỉ đến hết 15/3. 

- Từ 6h00 ngày 07/3, mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải thực 

hiện khai báo y tế bắt buộc bằng hình thức khai báo giấy khai báo điện tử. 

- Google maps cập nhật thêm chức năng chỉ vị trí có nguy cơ lây nhiễm dịch 

bệnh Covid-19. Theo đó, những vị trí có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 được thể 

hiện bằng dấu tròn màu tím. Ứng dụng này chỉ rõ tên cơ sở, số nhà từng vị trí được 

đánh dấu theo địa giới hành chính từng quận/huyện.  

3. Công tác ứng phó với dịch bệnh của các doanh nghiệp trong Khối: 

Ngay khi nhận được thông tin một công dân Việt Nam đã phát hiện bị nhiễm 

Covid-19 sau khi trở về từ Châu Âu trên chuyến bay VN54 London - Hà Nội ngày 



01/3, Vietnam Airlines đã nhanh chóng rà soát thông tin, phối hợp các cơ quan 

chức năng để báo cáo hành trình di chuyển của các hành khách. Doanh nghiệp 

cũng báo cáo thông tin của các hành khách ngồi gần hoặc có tiếp xúc với bệnh 

nhân trên toàn bộ hành trình với các cấp có thẩm quyền nhằm kịp thời đưa ra 

phương án khoanh vùng. Bên cạnh đó, để phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch 

bệnh, Vietnam Airlines đã lập tức triển khai dừng bay, khử trùng tàu bay, thực hiện 

cách ly đối với phi hành đoàn, nhân viên mặt đất và những người có liên quan đến 

quá trình phục vụ chuyến bay VN54. Trong thời gian qua, Doanh nghiệp luôn duy 

trì thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh như khử trùng máy 

bay; hạn chế các sản phẩm dịch vụ dùng nhiều lần; trang bị khẩu trang, nước rửa 

tay cho toàn bộ nhân viên, phi hành đoàn và hành khách khi cần; điều chỉnh nhiệt 

độ máy bay lên 26
0
C; tăng cường bảo dưỡng hệ thống lọc không khí HEPA trên 

máy bay, giúp hạn chế đến 99,99% vi khuẩn, virus theo khuyến cáo của WHO và 

các nhà sản xuất máy bay; thường xuyên phối hợp với chính quyền, các sân bay 

nội địa và quốc tế nhằm kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình sức khỏe khách hàng. 

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở Việt Nam, nhằm chung 

tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, Tổng Công ty Bưu điện Việt 

Nam đã tích cực phát triển kênh thương mại điện tử postmart.vn nhằm cung cấp 

đến tận tay cho người tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu, các chế phẩm diệt khuẩn, 

sản phẩm y tế cá nhân đáp ứng yêu cầu của nhân dân cả nước. Ngoài ra, tại các 

điểm văn hóa xã, Vnpost cũng cung cấp các sản phẩm thiết yếu trên đảm bảo đến 

tay người tiêu dùng ở các vùng xa xôi trên toàn quốc. 

II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC BỘ, NGÀNH 

1. Ngày 8/3/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 

1774/VPCP-QHQT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tạm hoãn đi công tác nước ngoài. 

Văn bản nêu rõ: Trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại 

nhiều nước, đặc biệt là sau khi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông 

Anh, Hà Nội ngày 6/3/2020 ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm ban đầu 

dương tính với SARS-CoV-2, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ 

trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tất cả chương trình, kế 

hoạch đi công tác nước ngoài, cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước 

ngoài, không cử cán bộ đi nước ngoài trong thời điểm hiện nay (nhất là những 

nước và vùng lãnh thổ có dịch), để tập trung chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an 

sinh xã hội. 

2. Ngày 8/3, tại Đà Nẵng đã diễn ra phiên họp trù bị của các quan chức 

Kinh tế Cao cấp (SEOM) ASEAN  

Trong chương trình, với tư cách là Chủ tịch luân phiên ASEAN, trước diễn 

biến phức tạp của dịch Covid-19, Việt Nam đã đưa ra đề xuất ASEAN cần có hành 

động chung nhằm duy trì chuỗi cung ứng trong ASEAN, tạo điều kiện hỗ trợ 

nguồn cung nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

không chỉ đến sức khoẻ con người mà còn nền kinh tế của khu vực cũng như trên 

toàn thế giới. 



3. Sáng 8/3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới virus SARS-Cov-2 gây ra dưới sự chủ trì của Phó 

Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam đã lường trước mọi tình huống, có 

kịch bản sẵn sàng ứng phó với tình huống, ngay cả khi có hàng ngàn ca nhiễm.  

Phó Thủ tướng đề nghị phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn, khuyến 

cáo người Việt Nam hạn chế tối đa người Việt Nam đi ra nước ngoài hoặc qua 

nước đã có người nhiễm Covid-19, chỉ đi khi thực sự cần thiết, và phải được trang 

bị đầy đủ kiến thức để đảm bảo trước lúc đi, khi ở nước ngoài, sau khi về Việt 

Nam phải được đảm bảo an toàn. 

Về nhập cảnh, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã thảo luận và 

thống nhất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tạm dừng miễn thị thực 

đơn phương với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Anh; với những nước 

ngoài EU có trên 500 ca nhiễm hoặc có trên 50 ca nhiễm tăng trong một ngày cũng 

đề nghị tạm dừng; từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam nếu có 

các triệu chứng, yếu tố dịch tễ theo quy định. 

Cần triển khai khai báo y tế với mọi người Việt Nam. Các thông tin khai báo 

phải được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ chống dịch, không sử dụng vào mục đích khác. 

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 

các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phương án 

tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng 10/3 thực hiện khai báo 

sức khoẻ toàn dân trên toàn quốc. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

1. Câu hỏi: Khi nào phải rửa tay để hạn chế lây nhiễm virus gây bệnh 

Covid-19?  

Trả lời: Sau khi lấy tay che mũi, miệng khi ho, hắt hơi; sau khi sờ, cầm, 

nắm vào các vật dụng xung quanh. Ở các vùng nghi ngờ có người mắc hay phải 

tiếp xúc với người nghi ngờ có triệu chứng như ho, hắt hơi, sốt… thì càng phải 

thực hiện biện pháp rửa tay thường xuyên hơn. Ngoài ra, nên rửa tay trước và sau 

khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chế biến thực phẩm, khi thấy tay bẩn. 

2. Câu hỏi: Ngoài việc rửa tay sạch, cần thực hiện thêm thói quen gì với đôi 

tay để hạn chế lây nhiễm virus gây bệnh Covid-19?  

Trả lời: (1) Không cầm vào mặt trước cũng như mặt sau của khẩu trang đã 

sử dụng; (2) Không đưa bàn tay lên mặt, nhất là dụi mắt, ngoáy mũi hay cắn móng 

tay; (3) Hạn chế chạm tay vào các bề mặt có nguy cơ cao hoặc nghi ngờ ô nhiễm 

mầm bệnh.  

3. Câu hỏi: Nên vệ sinh cá nhân như thế nào để đề phòng lây nhiễm virus 

gây bệnh Covid-19?  

Trả lời: Để phòng lây nhiễm virus gây bệnh Covid-19, cần vệ sinh cá nhân 

tốt. Vệ sinh cá nhân gồm: 

 - Vệ sinh bàn tay: Luôn giữ bàn tay sạch sẽ; rửa tay thường xuyên.  

- Vệ sinh thân thể: Tắm rửa hàng ngày. Dù vào mùa đông, vẫn cần tắm rửa 

hàng ngày để loại bỏ các tác nhân gây bệnh có thể bám trên da.  



- Vệ sinh quần áo: Quần áo là nơi tác nhân có thể bám vào (như nước bọt), 

vì vậy cần thay quần áo thường xuyên và giặt bằng xà phòng. 

- Vệ sinh tóc: Tóc dài, tóc rối… là nơi có thể chứa mầm bệnh (qua nước bọt 

người bệnh). Vì vậy, nên cắt tóc ngắn, với nữ giới nên cuốn hoặc búi tóc gọn gàng, 

gội đầu hàng ngày để hạn chế tối đa mầm bệnh có thể bám trên tóc.  

- Vệ sinh móng: Không để móng tay, móng chân dài. Móng tay, móng chân 

là nơi có thể chứa mầm bệnh Covid-19, do đó luôn cắt ngắn móng tay, chân và vệ 

sinh tay sạch sẽ để hạn chế mầm bệnh. 

Trên đây là Bản tin số 18 về tình hình dịch bệnh Covid -19 Văn phòng Đảng 

ủy Khối trân trọng kính gửi các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối và các Ban, 

đơn vị. 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 

 

 


