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Các bài mẫu viết thư UPU: 

 

Em hãy viết thư gửi người thân trong gia đình chia sẻ 

trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19 
 

Mẫu 1: Viết thư gửi bà nội yêu quý 

 

Bà nội yêu quý của cháu! 

 

Cháu là ........ - cháu gái bé nhỏ của bà đây ạ. Cũng đã hơn 3 tháng cháu chưa được 

về quê thăm bà rồi. Không phải vì cháu không nhớ bà hay giận bà đâu bà ạ. Thật 

ra, cháu nhớ bà nhiều lắm. Cháu nhớ từng cái thơm má, từng cái vuốt tóc, từng lời 

thủ thỉ âu yếm của bà. Thế nhưng, dù vậy, cháu và bố mẹ vẫn không thể về quê 

thăm bà trong thời gian này được. Bởi đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp 

nơi, mang theo những nguy hiểm khôn lường. 

 

Dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở nước ta từ dịp Tết Nguyên Đán, với khả năng 

lây lan chóng mặt. Nó khiến sức khỏe con người suy giảm nhanh chóng và dễ dẫn 

đến tử vong. Nước ta đã có hơn 1000 người nhiễm phải loại virut này rồi. Tuy 

nhiên thật may, là nhà nước đã nhanh chóng có những biện pháp ngăn ngừa, cách 

ly để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Nhờ vậy, mà cuộc sống của chúng ta vẫn ổn 

định và an toàn. Và đó cũng chính là lý do suốt 3 tháng nay cháu và gia đình không 

về quê thăm bà. Dù rất nhớ và muốn chạy ngay đến bên bà, nhưng cháu vẫn cố 

tuân thủ theo những yêu cầu, lời khuyên của bộ y tế, rằng phải hạn chế tối đa việc 

di chuyển, tập trung nơi đông người trong thời gian này. Thế nên, bà đừng giận 

cháu bà nhé! 

 

Ở quê, bà cũng hãy cố gắng thực hiện theo những khuyến cáo của bộ y tế để giữ 

gìn sức khỏe của bản thân mình. Như hạn chế ra ngoài, tụ tập nơi đông người, luôn 

mang khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay… Để chờ khi đại dịch qua đi, cháu 

và cả nhà sẽ về quê thăm bà ngay. Bà sẽ lại vuốt tóc cháu, thủ thỉ những câu 

chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Bà nhé? 

 

Cháu gái yêu quý của bà 

 

Mẫu 2: Viết thư gửi bố mẹ chia sẻ về đại dịch Covid 19 

 

Hà Nội, ngày... tháng... 20… 

 

Bố mẹ yêu quý! 
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Đã lâu lắm rồi con không viết thư gửi bố mẹ một phần vì công việc bận rộn một 

phần cũng vì con còn quá vô tâm chưa thực sự quan tâm đến bố mẹ. 

 

Dạo này bố mẹ ở nhà có khỏe không, công việc đồng áng ở nhà vẫn tốt chứ ạ. 

Công việc con trên này vẫn bình thường, tuy nhiên do dịch Covid nên cũng bị ảnh 

hưởng đôi chút. Bố mẹ ở nhà ra khi đi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang và sát khuẩn 

tay nhé, dịch Covid này rất nguy hiểm nên ở đây con rất lo lắng cho bố mẹ. Mỗi 

khi xem thời sự thấy những thông tin có người bị nhiễm Covid ở gần khu vực nhà 

mình lòng con lại bộn bề lo âu. Chỉ mong dịch chóng qua để mọi người được an 

toàn và khôi phục lại kinh tế. 

 

Gần đây con được công ty cho làm việc ở nhà, bố mẹ đừng lo tuy làm ở nhưng con 

vẫn hoàn thành tốt công việc và đảm bảo được cuộc sống của mình. Ở trên này các 

cô chú ở phường rất tốt, thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền để mọi người cùng 

chung tay chống dịch bệnh nên công tác phòng chống dịch ở chỗ con ở luôn được 

đảm bảo. Con cũng ít đi ra ngoài và tiếp xúc nơi đông người, thi thoảng con đi chợ 

và mua đồ ăn đủ cho cả tuần luôn. 

 

Hiện nay cả nước đang chung tay chống lại Covid nên con cũng chỉ muốn góp một 

phần nhỏ bé của mình nhằm nâng cao ý thức, phòng chống sự lây lan của dịch 

bệnh. Hy vọng tới đây cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhà nước, cả nước mình sẽ 

chiến thắng được dịch bệnh Covid để con có thể yên tâm công tác hơn vì con biết 

bố mẹ sẽ luôn được khỏe mạnh. 

 

Cuối thư con xin chúc bố mẹ có thật nhiều sức khỏe để luôn là chỗ dựa vững chắc 

cho con gái yêu nhé. Cả nhà mình cùng quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch Covid bố 

mẹ nhé. Con yêu bố mẹ! 

 

Ký tên 

 

Con gái yêu 

 

Mẫu 3: Viết thư cho anh về đại dịch Covid-19 

 

Huế, ngày … tháng … năm … 

 

Anh Minh thân mến! 

 

Hôm nay, sau khi biết tin Đà Nẵng tạm thời phong tỏa, nên anh không thể về nhà 

được. Mọi người ở nhà ai cũng lo lắng lắm, nên em liền viết thư cho anh. 
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Xem tivi và đọc báo, em hiểu được phần nào sự đáng sợ của virus Corona. Nó lây 

lan nhanh chóng và ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe của con người. Bất kì nơi đâu 

có sự hiện diện của nó, mọi người luôn sống trong thấp thỏm và lo sợ. Bây giờ, anh 

ở trong Đà Nẵng chắc cũng vậy nhỉ? 

 

Ở nhà, mọi người đều ổn. Nhờ chính quyền kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó 

nên chưa có gì đáng lo cả. Quan trọng nhất chính là anh thôi đó. Ở Đà Nẵng, anh 

hãy cố gắng làm theo đúng mọi khuyến cáo của bộ y tế nha. Bình thường, anh là 

người năng động, thích đi đây đi đó. Nhưng thời gian này, anh cố gắng ở nhà để 

tránh bị lây bệnh. Tuy tù túng nhưng nó sẽ rất an toàn. Em tin rằng, chỉ cần mọi 

người đồng lòng thì dịch bệnh sẽ nhanh chóng bị đánh bại thôi. 

 

Vậy nên anh hãy vững tin và giữ gìn sức khỏe nhé! Em và bố mẹ ở nhà chờ anh về 

đoàn tụ, mừng ngày nước ta đánh bại dịch Covid-19. 

 

Em trai của anh 

 

Tú 

 

Hoàng Tú 

 

Mẫu 4: Viết thư cho chị gái về đại dịch COVID-19 

 

Gửi chị gái yêu thương của em! 

 

Năm 2020 vừa qua, Việt Nam và thế giới đã phải trải qua những ngày tháng khó 

khăn khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Khi nhiều nước lựa chọn kinh tế, thay 

vì an nguy của người dân mà không có những biện pháp kiên quyết chống lại đại 

dịch. Thì chúng ta cảm thấy thật tự hào khi Việt Nam là một đất nước dám đặt sự 

an toàn của nhân dân lên trên lợi ích kinh tế. 

 

Không chỉ gây ra những thiệt hại, mà nhìn nhận khách quan, Covid-19 cũng đem 

lại cho mỗi người thật nhiều trải nghiệm quý giá. Đối với chị em mình, đó sẽ là rất 

nhiều cái lần đầu tiên. Lần đầu tiên, cả gia đình mình cùng nhau nấu ăn. Lần đầu 

tiên, cả nhà mình cùng nhau ngồi xem một bộ phim… Em tin chắc đó sẽ là những 

kỉ niệm đẹp đẽ nhất đối với gia đình mình. 

 

Nhưng, điều khiến em cảm thấy trân trọng và ngưỡng mộ nhất. Đó là bài học về 

tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam. Đất nước ta vốn là một dân tộc có 

truyền thống đoàn kết. Trong quá khứ, nhân dân ta đã từng đoàn kết chống lại biết 
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bao nhiêu kẻ thù xâm lược để giành lại nền hòa bình. Đến hôm nay, tinh thần đoàn 

kết ấy lại một nữa chứng tỏ sức mạnh to lớn của nó để giúp Việt Nam chiến thắng 

đại dịch Covid-19. Ngay từ khi nước ta có ca nhiễm đầu tiên cho đến thời điểm số 

người nhiễm bệnh lên tới hàng chục, hàng trăm người. Từ các cấp chính quyền đến 

người dân đều thể hiện được tinh thần đoàn kết một lòng. Những quy định nghiêm 

ngặt của Nhà nước về việc phòng chống dịch bệnh lập tức được ban hành. Những 

người dân từ người già đến trẻ nhỏ đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định: như 

đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng nước sát 

khuẩn, hạn chế đi ra nơi đông người… Đặc biệt, trong thời điểm cả nước thực hiện 

giãn cách xã hội, toàn dân đều nghiêm chỉnh chấp hành. Nhiều bác sĩ dù còn trẻ 

hay đã về hưu đều sẵn sàng xung phong lên tuyến đầu chống dịch, thậm chí còn có 

cả những sinh viên của ngành y cũng sẵn sàng giúp sức. Những cây ATM gạo, 

ATM khẩu trang hay địa điểm phát thực phẩm miễn phí... được tạo ra không chỉ 

chứng tỏ tấm lòng tương thân tương ái mà còn là sự đoàn kết của toàn dân quyết 

đẩy lùi đại dịch… Bản thân một sinh viên như em, khi tham gia vào những công 

việc này, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. 

 

Đại dịch đã giúp chúng ta cũng nhận ra được những tình cảm thật tốt đẹp. “Không 

ai bị bỏ lại phía sau” - đó là câu khẩu hiệu mà mọi người dân Việt Nam đều biết 

đến. Sự đoàn kết xuất phát từ trên dưới một lòng đã đem lại sức mạnh to lớn. Việt 

Nam tự hào khi được đánh giá là một nước kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy còn một 

bộ phận không nhỏ những người vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua lợi ích dân tộc. 

Nhưng tựu chung lại, dân tộc Việt Nam vẫn thể hiện được một tinh thần đoàn kết, 

trên dưới một lòng chống lại dịch bệnh Covid-19. Ai cũng đã hiểu được đây là một 

cuộc chiến dài ngày và cần phải có sự đoàn kết mới có thể chiến thắng được trận 

chiến này. 

 

“Chống dịch như chống giặc” - cuộc chiến này vẫn còn lâu dài. Em và chị hãy 

cùng nhau góp một phần nhỏ bé của mình vào công tác phòng chống dịch bệnh. 

Thật hy vọng rằng đất nước mình sẽ sớm được bình an, chị nhỉ? 

 

Cuối thư, em muốn chúc chị học tập tốt và giữ gìn sức khỏe! 

 

Em gái của chị 

 

Lan Anh 

 

Nguyễn Lan Anh 
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Mẫu 5: Viết thư cho em gái để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch 

COVID-19 

 

Em gái yêu dấu của chị! 

 

Lời đầu thư, chị muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến em. Đã lâu rồi, chị em mình 

không dành thời gian để trò chuyện với nhau qua những lá thư tay. Đúng là sự hiện 

đại của công nghệ đã khiến chúng ta lười đi phải không em? Vậy nên, hôm nay, chị 

muốn viết cho anh một lá thư để chia sẻ cho em để chia sẻ đôi điều. Chị tin chắc 

rằng, khi đọc lá thư này, em sẽ cảm nhận được sự trân trọng của chị dành cho em, 

cũng như có thời gian để suy ngẫm về những điều chị sắp chia sẻ. 

 

Thời điểm chị viết lá thư này là những ngày mà đất nước mình cùng với cả thế giới 

đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Một đại dịch khủng khiếp đã cướp đi tính 

mạng của hàng nghìn người. Nhưng trong cơn đại dịch khủng khiếp này, chị đã 

học được rất nhiều bài học có ý nghĩa. Đại dịch không chỉ gây ra những thiệt hại về 

tính mạng con người và lợi ích kinh tế. Hãy thử nhìn theo chiều hướng tích cực, nó 

cũng để lại cho con người nhiều bài học nhận thức. 

 

Đầu tiên, Covid-19 đã giúp chúng ta nhìn nhận lại thái độ sống của bản thân. 

Trong cuộc sống, chắc hẳn nhiều người luôn lấy lý do rằng còn rất nhiều thời gian 

để thực hiện việc này, việc kia để trì hoãn công việc mà mình muốn làm lại. Chỉ 

khi đại dịch xảy ra và cướp đi tính mạng của quá nhiều người trong phút chốc, con 

người mới nhận ra, sự sống thật ra quá ngắn ngủi. Thời gian mà chúng ta cho rằng 

vẫn còn nhiều ấy rồi đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn. Từ đó, chúng ta biết trân 

trọng thời gian hơn, biết cố gắng để sống hết mình. 

 

Em gái yêu quý của chị, có lúc nào em có thấy thời điểm cách ly toàn xã hội đã trôi 

qua thật vô nghĩa không? Rất nhiều người đã luôn cảm thấy bức bối và khó chịu 

khi phải ở trong nhà quá nhiều. Họ bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình khi 

không biết phải làm gì trong một ngày. Hoặc họ phải lặp đi lặp lại những công việc 

giống nhau liên tiếp qua các ngày. Riêng với chị em mình thì không như vậy. 

Chúng ta đã có những phút giây thật ý nghĩa bên bố mẹ phải không? Em đã có thời 

gian chơi cờ cùng bố - điều mà em luôn khao khát trước đây, nhưng vì bố quá bận 

rộn công việc mà không có thời gian chơi cùng em. Còn chị cũng được học hỏi từ 

mẹ cách làm bánh, nấu ăn. Cả gia đình mình đã có những bữa cơm thật đầm ấm, 

những phút giây trò chuyện thật vui vẻ. Cách ly xã hội đã giúp mỗi người biết tận 

hưởng cuộc sống và nhận ra rằng gia đình vô cùng quan trọng. Hạnh phúc đôi khi 

cũng đến từ những điều giản đơn. Và tình cảm gia đình là điều quan trọng nhất đối 

với con người. 
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Cuối cùng, trong đại dịch, chúng ta cũng đã nhận ra được một vấn đề vô cùng quan 

trọng với thế giới - ô nhiễm môi trường. Nhiều thành phố sau khi tiến hành giãn 

cách xã hội đã giảm thiểu được lượng ô nhiễm không khí. Nhiều dòng sông cũng 

trở nên xanh trong hơn. Quan trọng nhất, con người đã nhận thức được tầm quan 

trọng của thiên nhiên và có ý thức bảo vệ hơn. Vấn đề bảo vệ môi trường là một 

vấn đề luôn luôn nóng bỏng, nhưng phải trong đại dịch, chúng ta mới ý thức về nó 

hơn. 

 

Còn rất nhiều bài học mà chị đã nhận ra sau đại dịch, nhưng trên đây là những điều 

quý giá nhất. Chị hy vọng, khi đọc lá thứ này, em sẽ hiểu được những điều mà chị 

muốn chia sẻ. 

 

Cuối thư, chị chúc em học tập thật tốt, nhớ nghiêm túc chấp hành các biện pháp 

phòng dịch. Chị và em hãy cùng đặt niềm tin vào đất nước với quyết tâm chiến 

thắng đại dịch. 

 

Chị gái của em 

 

Hà Trang 

 

Nguyễn Hà Trang 

Mẫu 6: Thư gửi người lớn về đại dịch COVID-19 

 

Thư gửi những người lớn! 

 

Hiện nay, trước tình trạng dịch bệnh do Virus corona tăng nhanh và diễn biến phức 

tạp. Chúng ta cần có những hiểu biết rõ ràng đề phòng chống dịch bệnh và ngăn 

chặn kịp thời sự gia tăng ngày một nhiều của đại dịch. 

 

Theo số liệu mới thống kê tổng số ca nhiễm virus Corona mới trên toàn thế giới đã 

tăng lên trên 40.000 người, trong đó khoảng 3.300 người được xác nhận là khỏi 

bệnh nhưng cũng đã có hơn 900 người chết, chủ yếu ở Trung Quốc - quốc gia đang 

là tâm dịch. Ở Việt Nam đã có 16 ca nhiễm virus corona, và con số này vẫn tiếp 

tục gia tăng chưa có dấu hiệu dừng lại. 

 

Chúng ta phải nắm kỹ được nguồn gốc cũng như các dấu hiệu của bệnh và cách 

phòng chống để đối phó với đại dịch này. 

 

Virus corona (nCoV) là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô 

hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. 
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Virus corona giống như MERS và SAR, tất cả đều có nguồn gốc từ vật chủ từ loài 

dơi. Virus corona là một họ virus lớn, phổ biến ở nhiều loài động vật khác nhau 

bao gồm lạc đà, mèo và dơi. 

 

Virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan từ người 

sang người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ người sang người có thể xảy 

ra liên tục. Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với 

dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc 

ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm. 

 

Virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm 

vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có 

thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh. 

 

Như vậy có 4 con đường lây lan của loại nCoV (corona) này 

 

Thứ nhất, lây truyền qua không khí: tiếp xúc với nước bọt từ người ho, hắt hơi, rồi 

virus xâm nhập vào đường hô hấp. 

Thứ hai, lây truyền trực tiếp khi tiếp xúc với người bệnh, bắt tay khi không thực 

hiện các biện pháp dự phòng như rửa tay... 

Thứ ba, lây truyền khi tiếp xúc với các bề mặt bị nhiễm bẩn như bề mặt gỗ, đá, sắt, 

thép, vải,... có thời gian tồn tại khá lâu, khi con người sờ vào các bề mặt đó rồi đưa 

lên mắt mũi miệng dễ bị nhiễm. 

Thứ tư, lây truyền qua đường phân, chủ yếu do chăm sóc người bệnh. 

Theo ước tính, mỗi người mắc bệnh COVID-19 có thể lây cho ít nhất 3 hoặc 4 

người khác. Thực tế cho thấy, cơ chế lây nhiễm của virus này gần giống với H1N1 

hay cúm hơn là SARS. Nó có thể lây nhiễm ngay khi các triệu chứng vẫn còn nhẹ, 

thậm chí những người không có triệu chứng (không có dấu hiệu bị bệnh). Có nghĩa 

là những người này có thể truyền virus trước khi phát bệnh mà không phát hiện 

được. Bởi vậy, số ca nhiễm COVID-19 cứ liên tục tăng, một “sự lây lan chưa từng 

thấy”. 

 

Vậy triệu chứng khi mắc bệnh do virus này như thế nào? Hãy chú ý sốt, ho và khó 

thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc nguồn 

bệnh. Tới khi khởi phát, nCoV có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp 

tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn 

dịch. 

 

Do đó để phòng chống dịch bệnh, chúng ta nên chú ý một số điều như sau: 
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Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần 

thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ 

khoảng cách khi tiếp xúc. 

Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng 

bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. 

Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để 

làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. 

Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã. 

Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh. Hạn chế đi đến các nơi tập trung đông 

người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người cần thực hiện các 

biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng… 

Cháu hi vọng chúng ta có những hiểu biết về dịch bệnh này để không chỉ giúp bản 

thân mà còn cùng cả cộng đồng chung tay chống lại đại dịch do Virus corona gây 

ra cho nhân loại. 

 

Một lần nữa cháu rất hi vọng mỗi chúng ta – những người lớn hãy chung tay tự bảo 

vệ sức khỏe vì một một thế giới không có dịch bệnh. 

 

Ký tên 

 

Trần Yến 

 

Mẫu 7: Viết thư cho mẹ về đại dịch Covid 19 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm … 

 

Mẹ yêu quý của con! 

 

Cũng đã 3 tuần rồi con chưa được gặp mẹ. Từ lúc đại dịch Covid-19 bùng lên, mẹ 

đã luôn phải túc trực ở bệnh viện. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, mẹ đã 

không thể về nhà. Thế nhưng, mẹ đừng quá lo lắng về con và bố nhé. Hiện nay, 

con đã được nghỉ học ở nhà, còn bố thì vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, cả con 

và bố vẫn luôn tuân thủ đúng theo những khuyến cáo của bộ y tế và lời mẹ dặn. Đi 

đâu con và bố cũng mang khẩu trang, và thường xuyên sát khuẩn tay nữa. Và tất 

nhiên, con và bố vẫn rất khỏe mạnh. 

 

Thế nên, mẹ đừng quá lo lắng, mà hãy giữ gìn sức khỏe và tập trung cho công việc 

nhé. Con biết chắc hẳn giờ này mẹ đang rất mệt mỏi và nhớ nhà. Con và bố cũng 

nhớ mẹ lắm. Thế nhưng chúng ta phải cùng nhau cố gắng vượt qua. Con tin rằng, 

rồi chúng ta sẽ chiến thắng được đại dịch lần này một cách thành công. Chờ đến 
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ngày đó, con và bố sẽ đến bệnh viện đón mẹ về nhà. Mẹ phải hứa với con là luôn 

giữ gìn sức khỏe và lạc quan lên. Mẹ nhé? 

 

Con gái yêu của mẹ 

Mẫu 8: Viết thư cho bố về đại dịch Covid-19  
 

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm … 

 

Bố kính mến! 

 

Tính đến hôm nay, đã tròn một tháng con chưa được gặp bố rồi. Con nhớ bố nhiều 

lắm, nên đã viết bức thư này. 

 

Từ khi đại dịch Covid-19 nổ ra, đã khiến mọi người rơi vào lo lắng, khủng hoảng. 

Mọi chuyện bị xáo trộn hết cả. Nếu không phải do nó, thì một tuần trước bố đã 

được trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày rồi. 

 

Do dịch bệnh, nên cả con và mẹ không phải đến trường mà học ở nhà. Tuy có 

nhiều khó khăn, bất tiện, nhưng con và mẹ vẫn khỏe. Những khuyến cáo của bộ y 

tế, con đã học thuộc lòng. Mẹ còn in ra dán trước cửa để chắc chắn sẽ không quên 

nữa. Con tin rằng, nếu mọi người đều làm như vậy, thì chúng ta sẽ nhanh chóng 

đẩy lùi được dịch bệnh mà thôi. 

 

Mẹ bảo, bố chỉ cần ở trong trại cách ly thêm 7 ngày nữa thôi là sẽ được về nhà. 

Con biết ở trong đấy, bố rất lo lắng và nhớ nhà. Nhưng mà bố hãy cố lên nhé. Bố 

cứ nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần nghe theo các bác sĩ, tuân 

thủ đúng những yêu cầu thì mọi chuyện sẽ tốt lên mà thôi. Rồi bố sẽ về nhà, cả gia 

đình mình sẽ đoàn tụ bên nhau thật hạnh phúc. Bố hứa với con nhé! 

 

Con trai của bố 

 

Minh 

 

Bùi Hoàng Minh 
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