
Tiếng Việt 

Về bệnh dịch virus Corona chủng mới 

 

◼ Dịch bệnh virus corona chủng mới là gì ? 

Là bệnh gây ra bởi virus Corona thể mới, được tìm thấy vào tháng 12 năm 2019 ở thành 

phố Hồ Bắc, Trung Quốc. Bệnh có biểu hiện ho, sốt; cũng có người bị viêm phổi. Bệnh truyền từ 

người này sang người khác qua ho hoặc hắt hơi. 

 

◼ Những người sau đây “Người từ nước ngoài trở về/ Người có tiếp xúc với người 

nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh”  hãy tới trung tâm tư vấn (Ở thành phố Hiroshima 

hãy tới các Trung tâm bảo hiểm Hoken-senta). 

⚫ Ho hoặc sốt cao trên 37,5 độ kéo dài hơn 4 ngày 

⚫ Cơ thể mệt mỏi, khó thở 

Người ở trung tâm sẽ hướng dẫn bạn đến bệnh viện để điều trị. Chú ý khi di chuyển đến bệnh 

viện hãy đeo khẩu trang và không sử dụng phương tiện công cộng như tàu điện hay xe buýt. 

 

 

Trung tâm tư vấn toàn quốc dành cho Người từ nước ngoài trở về/ Người có  

tiếp xúc với người nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm virus Corona  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19kikokusyasessyokusya.

html 

 

 

 

Trung tâm tư vấn thành phố Hiroshima (Trung tâm bảo hiểm Hoken-senta) 

https://h-ircd.jp/vi/emergency-vi/noi-tu-van-lien-quan-den-benh-viem-phoi-do-virus-

corona.html 

 

 

◼ Những điều cần chú ý để tránh không nhiễm bệnh hoặc truyền nhiễm bệnh. 

Khi bị sốt hãy nghỉ học hoặc nghỉ đi làm ở công ty. 

Những điều cần lưu ý cho bản thân: 

⚫ Rửa tay thật kỹ khi sau khi trở về nhà. 

⚫ Lau tay bằng cồn sát khuẩn. 

⚫ Không đến nơi tập trung quá nhiều người. 

⚫ Thỉnh thoảng mở cửa sổ để trao đổi không khí. 
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⚫ Ngủ đủ giấc. 

⚫ Cân bằng chế độ ăn uống. 

Khi có ho / hắt hơi 

Đeo khẩu trang khi ho hoặc hắt hơi.  

(Khi không có khẩu trang) Khi ho hoặc hắt hơi hãy dùng khăn giấy hoặc dùng mặt 

trong khuỷu tay để che miệng và mũi lại. 

 

 

 

Thông tin về dịch virus corona chủng mới bằng nhiều ngôn ngữ (Có tiếng Việt)  

http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php 

 

 

 

(Trích dẫn từ khu tự trị Hiệp hội quốc tế hóa, 18/2/2020) 
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