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Lịch sử nước Việt Nam đã trải qua 4000 năm văn hiến với bao cuộc chiến tranh
dựng nước và giữ nước của ông cha ta từ thời chống ngoại xâm phong kiến phương
bắc, đánh đuổi thực dân Pháp đến cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ. Tuy
nhiên, đất nước ta vẫn trọn vẹn, văn hóa Việt vẫn vững bền không một kẻ thù nào có
thể đồng hóa và xâm chiếm được. Để có được những thành quả đáng tự hào đó phải kể
đến vai trò quan trọng của gia đình, chiếc nôi nuôi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần
chiến đấu ngoan cường của dân tộc Việt Nam trên mọi trận chiến, đặc biệt là cuộc
chiến khốc liệt chống “giặc” Covid-19 hiện nay.
Khi nói về vai trò của gia đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng phát biểu: "Quan
tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì
xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình". Có
thể dễ dàng nhận thấy, gia đình chính là tế bào của xã hội, do đó, văn hóa gia đình đóng
vai trò quan trọng trong vấn đề giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đấu
tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Ở thời đại nào, văn hóa gia đình cũng là nền
tảng cho văn hóa xã hội. Văn hóa gia đình giàu tính nhân văn, nhân bản, đề cao giá trị
đạo đức, xây dựng nếp sống văn hóa trật tự, kỷ cương, hun đúc tâm hồn, bản lĩnh cho
con người trong từng tế bào của xã hội. Bởi vậy, gia đình tốt là đảm bảo cho dân giàu,
nước mạnh, xã hội lành mạnh và văn minh. Khi mỗi gia đình “bình an” trong cuộc
chiến chống lại giặc Covid-19 thì xã hội sẽ “hạnh phúc” bình yên.
Trong bối cảnh hiện nay, khi các ổ dịch Covid-19 đang bùng phát trên khắp cả
nước, mỗi người dân, mỗi gia đình có vai trò, vị trí rất quan trọng trong công tác phòng
chống, khoanh vùng, đẩy lùi và dập tắt dịch bệnh…Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm
của gia đình, dòng họ trong việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cá
nhân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thủ

tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo nguyên tắc gia đình cách
ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với
huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất đảm bảo khoảng cách an
toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Các giải pháp cần
thực hiện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong cuộc chiến chống
Covid-19 hiện nay là:
- Mỗi cá nhân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch như
tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp 5K gồm: Khẩu trang
– Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế để tự bảo vệ cho
bản thân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, cần động viên, khuyến khích người thân
thực hiện tốt các yêu cầu và biện pháp phòng chống dịch trên tinh thần “Mình vì mọi
người”.
- Tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động phòng, chống dịch như kịp thời
phát hiện, phản ánh những hành vi, thông tin sai phạm đến các cơ quan chức năng trên
địa bàn cư trú để có biện pháp xử lý.
- Tích cực chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình gặp khó khăn do ảnh
hưởng của dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tạo sức mạnh đoàn kết
trong cộng đồng.
- Về thực hiện nếp sống văn minh: đối với việc cưới cần vận động, hướng dẫn,
khuyến cáo nhân dân cân nhắc lùi thời gian tổ chức việc cưới vào thời điểm phù hợp
khi đã công bố hết dịch; khuyến khích hình thức báo hỉ; đối với việc tang, vận động
nhân dân không làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ và những ngày tuần tiết; thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
Chúng ta phải thừa nhận rằng dịch Covid-19 đã gây ra những xáo trộn không nhỏ
trong đời sống xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, làm đảo lộn cuộc sống của
nhiều gia đình. Để thích ứng với tình hình mới, làm việc “online” tại nhà là phương
thức lựa chọn của nhiều người. Nhưng không ít người cảm giác bận hơn rất nhiều so
với khi làm việc tại cơ quan do vừa phải tập trung vào công việc, vừa lo hướng dẫn con

cái học hành, vừa phải làm công việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa... Tuy nhiên,
chính khoảng thời gian này chúng ta mới nhận ra rằng các thành viên trong gia đình có
điều kiện gắn bó với nhau nhiều hơn, con cái hiểu thêm về công việc của bố mẹ; cha
mẹ quan tâm, gần gũi con hơn; vợ chồng đặt mình vào địa vị của nhau mà thông cảm,
chia sẻ với nhau nhiều hơn. Mỗi người dường như có trách nhiệm hơn với tổ ấm của
mình. Như vậy, trên một phương diện khác, dịch bệnh cũng là cơ hội để nhiều người
tìm về với giá trị gia đình, sưởi ấm tình cảm gia đình thiêng liêng, có thời gian gần gũi
với cha mẹ, con cái...tạo điều kiện gắn kết các thành viên trong gia đình. Chính sự yêu
thương, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong gia đình đã trở thành nguồn sức
mạnh to lớn, góp phần không nhỏ trong công cuộc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh
Covid -19.
Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19!

