Thông điệp 5T của Bộ Y tế gia tăng giãn cách xã hội
Thông điệp 5T gồm có 'Tuân thủ nghiêm 5K - thực phẩm đầy đủ ở nhà - Thầy, thuốc tới tại gia - Test Covid đa số - Tiêm chủng
tại phường, xã' với những xã phường tăng cường giãn phương pháp xã hội.
hôm 01/9/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 09/CT-BYT về cải thiện triển khai những giải pháp kiểm soát dịch COVID19.
Theo đó, tống mạnh tuyên truyền tuân theo nghiêm bắt buộc 5K cùng với thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - món ăn không
thiếu ở nhà - Thầy, thuốc đến ở gia - Test Covid mọi - Tiêm chủng tại phường, xã) với các xã, phường tăng cường giãn cách xã
hội.

Thông điệp 5T gồm có 'Tuân thủ nghiêm 5K - thực phẩm không thiếu ở nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid hầu hết - Tiêm
chủng ở phường, xã' với những xã phường tăng cường giãn cách xã hội.

Thông điệp 5T - “Pháo đài” ngăn ngừa dịch COVID-19 trong tăng cường giãn
phương pháp xã hội
1. Thực hiện nghiêm 5K
thực hiện nghiêm giãn bí quyết, “ai tại đâu ở đó”. Phương pháp ly người bệnh với người, nhà với nhà, xã mang xã. Làm theo
nghiêm 5K lúc bắt buộc xuất triệt để nhà.

2. Thực phẩm đủ tại nhà
chế tạo đủ lương thực, món ăn, nhu yếu phẩm, để người bệnh dân an tâm ở nhà. Giữ gìn an sinh xã hội tại nhà, đặc trưng quan
tâm đến gia đình có người viêm, đối tượng liệu có hoàn cảnh khó khăn, nhóm không khó mắc phải tổn thương...
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3. Thầy, thuốc đến tận gia
Bảo đảm mọi đối tượng dân được chăm sóc y tế. Tổ chức trạm y tế lưu động ở các xã/phường để người dân được tiếp cận dịch vụ
y tế; tổ chức quản lý, giúp đỡ đối tượng viêm tại các địa phương dùng bí quyết ly, điều trị F0 tại nhà. Phân phối túi thuốc cho
người bệnh. Sơ cấp cứu đầu tiên cũng như phát thuốc chữa bệnh mãn tính giúp nhân dân.

4. Test COVID toàn bộ
làm theo thăm khám hầu hết người bệnh dân, đặc trưng là tại những địa bàn có khả năng rất cao, hay nguy cơ cao (vùng đỏ, vùng
cam) để sàng lọc, nhận biết sớm người bệnh viêm, giảm thiểu lây truyền xuất cộng đồng và tổ chức giúp đỡ bệnh nhân nhiễm
trùng thích hợp. Hướng dẫn đối tượng dân tự thăm khám dưới quá trình theo dõi của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện.

5. Tiêm chủng tại phường/xã
Tiêm vaccine phòng COVID-19 tức thì tại xã, phường, tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động, xếp đặt phổ biến điểm tiêm để
người dân trong những nhóm người tiêm chủng được tiêm vaccine phòng tránh COVID-19 kịp thời nhất, sắp nhà nhất có khả
năng.
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