
 

[1] 

Tiếng Việt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norovirus là loại virus lây nhiễm rất mạnh. Cùng tìm hiểu về norovirus và tránh ngộ độc thực phẩm※. 

※Ngộ độc thực phẩm là gì? 

Ăn thực phẩm có vi khuẩn hoặc vi rút trên đó. Nếu bạn ăn nó, bạn sẽ bị tiêu chảy, đau bụng (đau dạ 

dày), nôn mửa và sốt. Đây được gọi là ngộ độc thực phẩm.  

 

◼ Hãy rửa tay thật sạch. Đây là điều quan trọng để ngăn ngừa norovirus. 

 Norovirus không thể được khử trùng bằng cồn. Hãy rửa tay thật kỹ và cẩn thận bằng xà phòng. Bụi 

bẩn vẫn còn giữa các ngón tay, trên đầu ngón tay, trên ngón tay cái, v.v. Hãy rửa thật kỹ. 

 

◼ Bốn nguyên tắc tránh ngộ độc thực phẩm 

① Không mang virus 

  Không nấu ăn khi bạn cảm thấy mệt, không khỏe.  

② Không nhiễm virus 

Hãy rửa tay bằng xà phòng. Ngăn vi-rút xâm nhập vào thức ăn. 

③ Gia nhiệt <hâm nóng> 

  Nấu chín kỹ thức ăn từ bên trong. 

④ Khử trùng 

  Vui lòng sử dụng "thuốc tẩy hệ clo" để khử trùng. 

 

◼ Về ngộ độc thực phẩm do Norovirus 

 Ngộ độc thực phẩm do norovirus có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngộ độc thực phẩm do 

norovirus thường xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 2. 

 Nhiễm norovirus gây nôn mửa (nôn ra từ miệng), tiêu chảy, đau bụng (đau dạ dày) và sốt trong vòng 

1 đến 2 ngày sau. 

  Phân và chất nôn của người bệnh chứa rất nhiều norovirus. 
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 Bạn có thể bị nhiễm norovirus bằng cách như sau: 

① Ăn thức ăn được nấu bằng tay đã chạm norovirus 

② Ăn động nghêu, ốc nấu chưa chín 

 Norovirus không thể được khử trùng bằng cồn. 

 

Chi tiết xin liên hệ số điện thoại bên dưới. 

 Ban Sức khỏe Thực phẩm    Số điện thoại 241-7434, số fax  241-2567 

 


