Danh sách tài
nguyên cho bệnh
COVID-19

Nên Ở
nhà

Ngăn ngừa
không cho vi
khuẩn Corona
lan truyền

COVID-19
là gì?
Vi khuẩn Corona thuộc một loại gồm nhiều vi khuẩn
có thể làm cho thú vật và con người mắc bệnh.
Đối với loài người, có vài loại vi khuẩn Corona làm
cho phổi bị nhiễm trùng, triệu chứng từ cảm cúm
nhẹ đến các bệnh thật nặng như “Hội Chứng Hô
Hấp Trung Đông” (MERS) và “Hội Chứng Hô Hấp
Cấp Tính Nghiêm Trọng” (SARS). Vi khuẩn Corona
mới được khám phá gần đây nhất được gọi là vi
khuẩn COVID-19.
COVID-19 (tên khoa học là 2019-nCoV) là một bệnh
truyền nhiễm vì vi khuẩn Corona, vi khuẩn này mới
được khám phá ra gần đây, và thế giới không hề
biết gì về bệnh truyền nhiễm này cho đến khi bệnh
phát ra tại thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc hồi
tháng Mười Hai năm 2019.
Nguồn: Tổ Chức Y Tế Thế Giới

Năm
điều an
toàn
3.

1.

2.

Hãy rửa tay nhiều lần.

4.

Tránh đừng đưa tay lên
đụng chạm vào mắt,
miệng, hay mũi.

Hãy giữ một khoảng cách an
toàn với những người khác (ít
nhất là hai mét).

Khi ho hay nhảy mũi hãy hướng
mũi, miệng vào khăn giấy hay
vào cùi chỏ thay vì bàn tay.

5.

Hãy ở nhà nếu cảm thấy bị bệnh.
Hãy gọi bác sĩ khi quý vị ho, sốt,
và khó thở.

Gọi tên Corona là Vi khuẩn
Trung Quốc và do người Trung
Quốc truyền đi.

Không phải
sự thật

Chỉ có những người lớn tuổi và
những người mà sức khoẻ không
được tốt mới có thể bị lây vi
trùng Corona.
Ăn hay uống một loại thực
phẩm/thuốc/hóa chất hoặc
một giả thuyết nào đó sẽ ngăn
ngừa vi khuẩn này hay chữa
khỏi bệnh Corona.

Vi khuẩn Corona không bắt nguồn từ một chủng tộc, sắc dân
nào hay nhóm người nào cả. Vi khuẩn này đã lan truyền tại
một trăm chín mươi tám nước trên thế giới và sẽ tiếp tục lan
rộng hơn. Trong đó có những nước như Ý, nước Mỹ, nước
Tây Ban Nha, nước Đức, nước Iran. Càng ngày càng có tin
những vụ bạo động nhắm vào dân Á Đông vì lòng ganh ghét,
thù hận. Vi khuẩn Corona không phân biệt người xứ nào cả,
chúng ta cũng nên như vậy.

Sự thật

Bất cứ ai cũng đều có thể bị lây vi khuẩn Corona. Những
người lớn tuổi, có sẵn bệnh khác (như bệnh hen suyễn, bệnh
tiểu đường, bệnh tim), và hệ thống miễn nhiễm yếu là dễ bị
lây nhất khi bị con vi khuẩn này xâm nhập. Khi bị lây, thưởng
sau hai ngày cho tới mười ngày sẽ thấy triệu chứng sốt hay
khó thở.

Hiện nay không có phương pháp điều trị, chữa lành hay
thuốc chủng ngừa nào được chứng minh có hiệu quả chắc
chắn. Làm những việc như uống hóa chất độc và tin tưởng
vào những tin đồn không đúng với sự thật có thể sẽ tai hại
cho tinh thần và thể xác của quý vị. Vì vi khuẩn này mới phát
hiện, các nhà nghiên cứu y khoa còn đang tìm hiểu thêm và
đang tìm cách chế thuốc chủng ngừa.
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