
Thông tin bệnh dich lây nhiễm từ TT phúc lợi sức khỏe Tanan                Phát hành tháng 7 năm 2021（Số 29） 

Corona là một loại vi rút.Đối với vi rút Corona,Nguyên nhân từ một bệnh cảm cúm「Hội chứng hô hấp sắc nhọn 

khốc liệt (SARS)」và 「Chứng hô hấp Trung đông (MERS)」Chứa vi rút 。 

Hầu hết bị nhiễm từ giọt bắn,Bị lây nhiễm do tiếp xúc,Trong không gian kín,trong môi trường tụ tập đông 

người,hội họp nói truyện,ngay cả khi không có tình trạng hắt xì hơi thì khả năng rủi do lây nhiếm vấn lan rộng 。

(Theo như báo cáo của WHO,nhìn chung cứ 5 phút hội thoại thì có khoảng ba ngàn giọt bắn 。) 

Về cơ bản 「Rửa tay 」và 「Kể cả nghi thức sử dụng」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Liên quan đến vi rút chủng mới Q và A Truy cập   

 

☆ L ờ i  k h u y ê n  t ừ  g i á m  h ộ  y  t á  đ ư ợ c  c h ứ n g  n h ậ n  v ề  k i ể m  s o á t  n h i ễ m  t r ù n g ☆ ☆  

Biết một cách chi tiết,Vui lòng tham khảo bộ y tế Phúc lợi HP。 

Trong trường hợp gia đình bạn,bản thân bạn trong tình trạng nghi ngờ khả năng bị nhiễm virus,trong 

trường hợp người nhiếm bệnh lỡ tiếp xúc với người trong gia đình.Mỗi hộ gia đình sẽ trải qua như thế 

nào một cách tốt nhất,hay đổi lại làm cho nhiều người trở lên bất an? 

Nên những điểm cần lưu ý trong hộ gia đình có người bị nhiễm bệnh  Hướng dẫn。 

 

Ngăn chia phòng 

•Cách ly phòng riêng.

•Dùng bữa riêng biệt từng hộ gia đình 
（Trong trường hợp hỗ trợ khi dùng bữa 
mở cửa cho thoáng không gian và sử
dụng khẩu trang ）

Người được giới hạn chăm sóc

•Người đã được tiêm Vắcxin và là người 
khỏe mạnh 

•Làm những gì bạn có thể độc lập

Khi Ở trong nhà vẫn sử dụng khẩu 
trang 

Rửa tay.nước rử tay diệt khuẩn 

•Khi về nhà ,rửa tay khử khuẩn

•Sau khi sử dụng nhữn vật chung thì rửa 
tay .khử khuẩn 

Luôn giữ thoáng khí không gian chung.

•Vệ sinh Toilet sạch sẽ thông thoáng

•Khử khuẩn cánh cửa,bàn,nhà vệ sinh （Sử
sụng cồn ）

Quần áo giặt riêng biệt

Khi bỏ rác bịt thật kín 

BHYTQG thị trấn Echizen,Oda bệnh viện được chứng nhận kiểm soát nhiễm trùng  Naomi Takasaka 

【Phụ trách】Mọi ý kiến và câu hỏi vể nội dung trên vui lòng liên hệ tới 
→TT phúc lợi sức khỏe Tanan tỉnh Fukui ー Ban Y tế cộng đồng 

Tel(0778)51-0034  Fax(0778)51-7804  E-mail t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp Vui lòng gửi thư tín bằng đường Mail.。 

Từ nơi công cộng 

 trở về nhà 
Sau khi dùng tay 

che mũi hát xì hơi  

Trước và sau 
khi ăn cơm  

Sau khi chăm 
sóc người bệnh 

Sau khi sử dụng 
đồ vật nơi vui 
chơi công viên. 

Sử dụng khẩu 

trang kín 

mũi,miệng 

Dùng khuỷu tay 

che mũi,miệng 

Sử dụng khăn 

giấy,khăn tay che 

miệng,mũi 

Ba nghi thức khi bị 

ho nơi đông 

ngườii 
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