
Thông báo đến các công dân tỉnh Okayama
〜Liên quan đến bệnh truyền nhiễm do virut Corona mới〜

Đã có thông báo về các trường hợp viêm phổi cấp do biến thể virut Corora ở Thành 

phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Và cũng đã xác nhận trường hợp lây nhiễm ở Nhật Bản.  

岡山県マスコット
ももっち・うらっち

• Thực hiện biện pháp chống bệnh truyền nhiễm thông 

thường  như influenza hoặc cảm thông thường bằng 

các biện pháp như che miệng khi ho và rửa tay.

• Những người dưới đây có triệu trứng như sốt (trên 37.5 

độ) kèm theo các biểu hiện hô hấp khó khăn, trước khi 

đi khám bệnh hãy liên lạc đến Returnee and Contact 

consultation Center (trang sau).

① Có lịch sử sinh sống và du lịch ở tỉnh Chiết Giang và 

tỉnh Hồ Bắc, trong vòng 2 tuần gần đây.

② Từng tiếp xúc mật thiết với người có lịch sử sinh sống

và du lịch ở tỉnh Chiết Giang và tỉnh Hồ Bắc trong khoảng

hai tuần.

<Lời nhắn đến các công dân của tỉnh Okayama> 

Nguồn ：National Institute of Infectious Diseases

Virut Corona là gì?

Là virut gây bệnh truyền nhiễm rộng rãi giữa người hoặc động 

vật, và đến giờ đã có 6 loại virut được xác nhận gây bệnh truyền 

nhiễm ở người.

Việc rửa tay bằng xà phòng và khử trùng bằng dung dịch cồn 

diệt khuẩn rất có hiệu quả.

Bộ Bảo hiểm phúc lợi xã hội tỉnh Okayama

Khoa xúc tiến sức khỏe

・Cập nhật thông tin mới nhất trên trang chủ của Bộ 

Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản.

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

/0000164708_00001.html
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Nếu có thắc mắc hay lo lắng về bệnh truyền nhiễm do virut Corona mới, hãy

liên lạc đến quầy tư vấn.

QUẦY TƯ VẤN ĐIỆN THOẠI VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM DO VIRUT CORONA MỚI           

TEL：０８６-２２６-７８７７ ＦＡＸ：０８６－２２５－７２８３
Ngày thường: 9 – 21 giờ, Thứ 7 CN ngày lễ: 9 – 17 giờ


