




HƯỚNG DẪN VỆ SINH PHÒNG DỊCH COVID-19 

Để giúp CCVC và HSSV hiểu thêm về bệnh viên phổi do virus corona cũng 

như mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này và biết cách phòng tránh. Bộ phận y tế  

Trường cung cấp đến toàn thể CCVC và các em HSSV một số thông tin cần thiết 

về bệnh viêm phổi do virus corona. 

I. Nguyên nhân, cách lây truyền của bệnh 

                                                                              

 

Virus corona chủng mới, SARS-CoV-2, nhìn qua kính hiển vi điện tử 

SARS-CoV-2 là một chủng mới thuộc họ Coronavirus, bắt đầu xuất hiện và 

lây lan từ cuối năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Phân tích toàn bộ bộ gen cho 

thấy SARS-CoV-2 là một Betacoronavirus, trong một nhóm khác biệt với các 

Betacoronavirus liên quan đến hội chứng hô hấp cấp tính nặng ở người (SARS) và 

hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS). 

SARS-CoV-2 chủ yếu lây lan qua các giọt bị bắn ra trong không khí khi một 

cá nhân bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi trong phạm vi khoảng 0,91 m đến 1,8 m. 

Virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm 

vào, sau đó đưa lên miệng, mũi và mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng 

có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người. Người dân ở mọi lứa 

tuổi đều có thể bị mắc chủng mới của virus Corona. Tuy nhiên, người cao tuổi, 

người có bệnh mãn tính (như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh phổi, tim mạch,…) sẽ 

dễ bị mắc và bệnh thường nặng hơn. 

Đặc biệt là trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sẽ 

có nhiều người dân về quê dịp Tết, là dịp diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội tập trung 

đông người, điều kiện thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh truyền nhiễm phát triển, 

nguy cơ bùng phát làn sóng dịch COVID-19 là rất cao. 

II. Triệu chứng 

          Đối với các trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19, cho thấy các triệu 



chứng bệnh khá đa dạng từ nhẹ hoặc không có triệu chứng biểu hiện rõ nét nào, 

cho đến những trường hợp bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Các triệu chứng có thể 

bao gồm: 

• Sốt 

• Ho 

• Khó thở 

• Mệt mỏi 

• Mất khứu giác 

Trong một vài trường hợp, virus Corona không có triệu chứng sốt, cảm lạnh 

thông thường, nhưng vẫn tồn tại trong cơ thể. 
 

III.  Điều trị 

 Hiện tại không có vắc-xin để chống nhiễm COVID-19. Người bị nhiễm 

bệnh nên ngay lập tức liên hệ Trung tâm kiểm soát bệnh tật hoăc các cơ sở y tế 

được phân công để được hướng dẫn điều trị. 
 

IV.  Phòng chống 
 

- Mặc dù chưa được chứng minh sẽ bảo vệ được khỏi virus corona nhưng 

đeo khẩu trang là điều cần thiết sẽ giúp ngăn chặn cá nhân lây nhiễm cho người 

khác. 

- Điều quan trọng hơn là đảm bảo rằng chúng ta luôn giữ cho tay của mình 

sạch sẽ. Chúng ta chạm vào rất nhiều đồ vật trong ngày và chắc chắn chúng ta 

chạm vào mặt hoặc thậm chí chạm vào các thành viên trong gia đình. Đây là cách 

virus và vi khuẩn lây lan. Dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa phổ biến khác 

mà bạn có thể thực hiện để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus gây bệnh viêm 

đường hô hấp. 

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, 

ho, khó thở); khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách 

trên 2m khi tiếp xúc. 

- Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến 

nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng 

kể trên. 

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch trong ít nhất 30 giây. 

Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh 

tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn); súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc 

miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh. 



- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc 

khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không 

khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. 

- Chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín. 

- Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh. Hạn chế đi đến các nơi tập 

trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người cần thực 

hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng… 

- Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã. 

- Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt 

hợp lý, luyện tập thể thao. 

- Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa 

sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt 

các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường, như xà phòng và các 

dung dịch khử khuẩn thông thường khác. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo 

ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho 

cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển 

trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng. 

Vì sức khỏe của mình, của mỗi gia đình và cả cộng đồng, tất cả mọi người 

thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt thông điệp “5K” (Khẩu trang - 

Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) của Bộ Y tế để để đón 

kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn.  

 


