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

<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

・ Nếu có triệu chứng bệnh, xin vui lòng nghỉ học hoặc nghỉ làm,

và hạn chế ra ngoài hay tham gia các sự kiện, lễ hội.
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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.
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・ Những người có các triệu chứng dưới đây, hãy trao đổi với

「Trung tâm Tư vấn khám COVID-19 」(Trang sau)Những

trường hợp khác cũng có thể trao đổi với trung tâm nêu trên.

 Trường hợp có một trong những biểu hiện sau: Khó thở, cảm giác

mệt mỏi, có hiện tượng sốt cao

 Những người dễ bị biến chứng nặng（※）, trường hợp có hiện
tượng của cảm cúm dạng nhẹ ví dụ như sốt, ho...

（※）người cao tuổi, người bệnh tiểu đường,suy tim, bệnh nhân liên quan đến đường hô hấp(COPD),

những người đang thực hiện lọc máu( chạy thận), những người sử dụng thuốc chống miễn dịch,

điều trị ung thư

 Với người ngoài các đối tượng nêu trên, nếu có hiện tượng cảm
cúm nhẹ kéo dài

(Nếu hiện tượng cảm cúm kéo dài trên 4 ngày thì nhất định hãy trao đổi với trung tâm nêu trên. Biểu hiện
của bệnh với mỗi người là khác nhau, nếu cảm thấy biểu hiện của mình mạnh, khác thường thì hãy trao đổi

ngay với trung tâm nêu trên. Với những người phải uống thuốc hạ sốt thì cũng thực hiện như trên, xem xét

tình trạng sức khoẻ bản thân để đưa ra phán đoán chính xác.）

Dịch cúm do virut Corona mới không chỉ Trung Quốc mà ở Nhật Bản cũng đã xác nhận
trường hợp lây nhiễm.


