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TRUYỀN THÔNG 

PHÒNG CHỐNG BỆNH 

DO VI RÚT ZIKA

Trung tâm Truyền thông GDSK Long An
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Mục tiêu chung: 

Góp phần phát hiện sớm trường hợp nhiễm vi rút Zika, không để 

dịch lây lan, hạn chế mức thấp nhất biến chứng do bệnh.

Mục tiêu truyền thông



Mục tiêu cụ thể:

• Nâng cao vai trò phòng chống dịch 

bệnh của lãnh đạo các cấp, các ngành 

về công tác phòng chống bệnh do vi 

rút Zika trên địa bàn tỉnh Long An;

• Cung cấp kiến thức, tình hình dịch 

bệnh, giúp người dân có thái độ đúng 

đắn về dịch bệnh, phối hợp tốt với 

ngành y tế trong công tác phòng chống 

dịch.

• Hướng dẫn, khuyến khích người dân 

thực hiện những hành vi có lợi tại gia 

đình và cộng đồng nhằm phòng chống 

dịch bệnh hiệu quả.
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• Các thông tin về bệnh: nguyên 

nhân, biểu hiện, sự nguy hiểm 

của bệnh.

• Cách phòng bệnh hiệu quả dành 

cho người dân trong cộng đồng 

• Cách phòng bệnh đối với phụ nữ 

có thai

• Cách phát hiện bệnh và ngăn 

chặn sự lây lan của bệnh đối với 

những người trở về từ vùng có 

dịch

Nội dung truyền thông
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• Bệnh do vi rút Zika là bệnh truyền nhiễm

cấp tính lây từ người bệnh sang người

lành do muỗi vằn chích và có thể gây

thành dịch;

• Bệnh có biểu hiện: sốt, nổi ban dát sẩn 

trên da, đau đầu, đau cơ…;

• Bệnh thường diễn biến lành tính; hiếm 

gặp những ca bệnh nặng và tử vong.

• Hiện chưa có vắc-xin phòng bệnh và 

thuốc điều trị đặc hiệu.

• Vi rút Zika có thể gây chứng đầu nhỏ ở trẻ 

sinh ra từ những người mẹ mắc bệnh 

trong thời kỳ mang thai. Trẻ bị chứng đầu 

nhỏ thường chậm phát triển trí tuệ, thể 

chất …

Các thông tin về bệnh
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Biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất là diệt lăng 

quăng; diệt muỗi, phòng muỗi đốt; loại bỏ nơi 

sinh sản của muỗi

• Thả cá vào tất cả các dụng cụ chứa nước trong nhà.

• Đậy kín các dụng cụ chứa nước; Thay nước, vệ sinh 

bên trong dụng cụ chứa nước ít nhất 1 lần/tuần.

• Lật úp các dụng cụ chứa nước hoặc có thể chứa 

nước khi không dùng đến.

• Loại bỏ các vật phế thải gây đọng nước.

• Thay nước lọ hoa/bình bông ít nhất 1 lần/tuần.

• Bỏ muối hoặc dầu ăn vào bát kê chân chạn.

• Quét dọn và kiểm tra định kỳ máng dẫn nước

Các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng
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• Đốt nhang muỗi, sử dụng bình xịt/vợt 
diệt muỗi…

• Ngủ mùng kể cả ban ngày; Dùng rèm 
che cửa sổ.

• Mặc quần áo dài tay; có thể sử dụng 
thuốc xua muỗi thoa vào vùng da hở.

• Tích cực phối hợp với ngành y tế trong 
các đợt phun hóa chất phòng, chống 
dịch.

• Đến ngay cơ sở y tế để được khám, 
theo dõi và điều trị kịp thời nếu có dấu 
hiệu nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất 
huyết.

Các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng
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Không đến các quốc gia đang có 

dịch khi không cần thiết.

• Nếu phải đến các khu vực có dịch, cần 

chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng chống lây nhiễm vi rút Zika theo 

hướng dẫn của cán bộ y tế.

• Sau khi về từ các khu vực có dịch cần 

đến các cơ sở y tế để được tư vấn, xét 

nghiệm phát hiện sớm yếu tố lây nhiễm.

• Thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Phụ nữ có thai và dự định có thai
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• Chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày.

• Đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị nếu 

có dấu hiệu bất thường về sức  khỏe.

• Phụ nữ có thai khi đi về từ các khu vực có dịch cần đến 

ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm phát hiện 

sớm yếu tố lây nhiễm.

Người đến/trở về từ vùng có dịch

Số điện thoại đường dây nóng

0989671115

Nguồn: Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế



Hình thức truyền thông
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Tài liệu truyền thông
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Website tải tài liệu 
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Cục Y tế Dự phòng
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Thông điệp
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KHÔNG CÓ LĂNG QUĂNG 

KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUYẾT, 

KHÔNG CÓ ZIKA



Xin trân trọng cảm ơn!


