
PHỤ LỤC 

Bộ Y tế cung cấp bộ cẩm nang 10 câu hỏi- đáp để chủ động phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (nCoV). 

Virus Corona 2019 là gì? 
Virus Corona 2019 (2019-nCoV) là một loại virus đường hô hấp mới gây 

bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang 

người. 

Virus này được xác định trong một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ 

lớn chuyên bán hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 

2019-nCoV là chủng virus mới chưa được xác định trước đó. 

Ngoài chủng virus Corona mới phát hiện này, đã có 6 chủng virus Corona 

khác được biết tới ngày nay có khả năng lây nhiễm ở người. 

Nguồn gốc của 2019-nCoV từ đâu? 
Các cơ quan y tế và đối tác y tế đang nỗ lực để xác định nguồn gốc của 

2019-nCoV. Virus Corona là một betacoronavirus, giống như MERS và 

SAR, tất cả đều có nguồn gốc từ vật chủ là loài dơi. 

Virus Corona là một họ virus lớn, phổ biến ở nhiều loài động vật khác nhau 

bao gồm lạc đà, mèo và dơi. Phân tích cây di truyền của virus này đang được 

tiếp tục để biết nguồn gốc cụ thể của virus. SARS, một loại virus Corona 

khác xuất hiện lây nhiễm cho người, bắt nguồn loài từ cầy hương, trong khi 

MERS, một loại virus Corona khác lây nhiễm cho người, bắt nguồn từ lạc đà. 

Cơ chế 2019-nCoV lây lan như thế nào? 
Virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan từ 

người sang người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ người sang 

người có thể xảy ra liên tục. Ở người, virus lây từ người này sang người kia 

thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. 

Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay bắt tay có 

thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm. 

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, mắt họ. Những người chăm sóc bệnh 

nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh. 

2019-nCoV có giống với virus Mers- CoV hoặc SARS không? 
Không. Virus Corona là một họ virus lớn, một số virus gây bệnh ở người và 

virus lây truyền giữa các loài động vật, bao gồm lạc đà, mèo và 

dơi. 2019-nCoV mới xuất hiện gần đây không giống với virus Corona gây ra 

Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) hoặc virus Corona gây ra Hội chứng 

hô hấp cấp tính nặng (SARS). 

Tuy nhiên, các phân tích di truyền cho thấy virus này xuất hiện từ một loại 

virus liên quan đến SARS. Hiện nay, những cuộc điều tra đang diễn ra để tìm 

hiểu thêm. 

Làm thế nào giúp tôi có thể bảo vệ bản thân? 
Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động thực hiện tốt các biện 

pháp sau: 

https://laodong.vn/suc-khoe/dich-viem-phoi-do-ncov-bien-phap-tranh-xa-virus-corona-la-gi-780673.ldo
https://laodong.vn/suc-khoe/viet-nam-cach-ly-38-nguoi-nghi-nhiem-virus-corona-1-benh-nhan-mac-da-khoi-780754.ldo
https://laodong.vn/suc-khoe/dich-viem-phoi-do-ncov-bien-phap-tranh-xa-virus-corona-la-gi-780673.ldo


- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế 

khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn 

với nhân viên y tế. 

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, 

tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. 

- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau 

khi sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ. 

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân 

viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các động vật 

nuôi hoặc hoang dã. 

- Đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có 

triệu chứng bệnh. 

* Những người từ Trung Quốc trở về 
- Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo 

dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan sở tại nơi gần 

nhất để được hỗ trợ khi cần thiết. 

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

đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Khi đến cần 

gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong 

thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ. 

* Những người đến Trung Quốc 
- Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung 

Quốc trong dịp này. 

- Trường hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các 

biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ 

sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Khi đến cần gọi điện 

trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời 

gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ. 

Tôi phải làm gì khi có lịch trình đi lại, du lịch? 
1. Tránh đi lại, du lịch nếu bạn đang có các triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở.  

- Cần đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng kể trên. 

- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 

2. Một số lưu ý để phòng, chống lây nhiễm nCoV 

- Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho. 

- Rửa sạch tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch; hoặc các loại nước 

rửa tay có chứa cồn. 

- Tránh chạm tay vào mắt, mũi hay miệng 

3. Sử dụng khẩu trang y tế đúng cách 

- Khi ho hay hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. 

Sau khi sử dụng khăn giấy, vứt khăn giấy vào thùng rác. Rửa sạch tay ngay 

lập tức. 

- Khi sử dụng khẩu trang, hãy chắc chắn rằng khẩu trang che kín miệng và 

mũi và tránh chạm vào khẩu trang khi đang sử dụng. 



- Nếu sử dụng các loại khẩu trang dùng 1 lần, sau khi sử dụng cần loại bỏ 

ngay lập tức vào thùng rác và rửa sạch tay sau khi bỏ khẩu trang. 

4. Chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bạn bị ốm 

- Nếu cảm thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho 

nhân viên hàng không, đường sắt hoặc ô tô và tìm đến chăm sóc y tế càng 

sớm càng tốt 

- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế 

5. Lưu ý quan trọng để phòng, chống lây nhiễm nCoV 

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực 

phẩm 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng 

- Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động 

vật sống, bị ốm hay đã chết. 

Tôi có thể liên hệ thông báo thông tin bằng cách nào? 
Trả lời: Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về 

bệnh Viêm đường hô hấp cấp do nCoV 2019: 19003228. 
Hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua các đường dây nóng của các cơ sở y tế tại địa 

phương. 

Những triệu chứng và biến chứng của 2019-nCoV có thể gây ra là gì?  
Theo báo cáo ở bệnh nhân mắc 2019-nCoV từ nhẹ đến nặng bao gồm các 

triệu: sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 

ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh.  

Tới khi khởi phát, nCOV có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp 

tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm 

miễn dịch. 

Làm thế nào để kiểm tra một người có nhiễm 2019-nCoV hay không?  
Tại thời điểm này, các kiểm tra chẩn đoán chính xác 2019-nCoV chỉ có thể 

được tiến hành tại các cơ sở y tế được phép thực hiện xét nghiệm. Kỹ thuật 

xác định chủng 2019-nCov đó là kỹ thuật Real time RT - PCR với bệnh phẩm 

là dịch đường hô hấp, đờm, dịch nội khí quản được thu thập bằng tăm bông 

và bảo quản trong môi trường phù hợp. Trong trường hợp người mới nghi 

nhiễm virus Corona, các cơ sở y tế sẽ làm thủ tục lưu mẫu máu để chuyển đến 

các đơn vị được Bộ Y tế cho phép khẳng định. 

Ngày 28.1.2020, Bộ Y tế đã có văn bản 362/BYT-KCB gửi Bệnh viện, Sở Y 

tế, y tế các bộ, ngành thực hiện việc tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý 

người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của 

virus Corona với phân tuyến khu vực cho các Bệnh viện, Viện cụ thể.  

Các chuyên gia y tế chăm sóc sức khỏe và các cơ sở y tế cần làm gì?  
Về nguyên tắc điều trị bệnh, các ca bệnh nghi ngờ đều phải được khám ở khu 

riêng tại bệnh viện, được lấy bệnh phẩm đúng cách để làm xét nghiệm đặc 

hiệu để chẩn đoán xác định bệnh.  

Ca bệnh cần nhập viện theo dõi và cách ly hoàn toàn. Hiện nay chưa có thuốc 

điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh vì vậy chủ yếu điều trị triệu 

chứng, phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng 

khác (nếu có). 



Ngày 16.1.2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-BYT về việc 

ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do 

chủng virus Corona mới (nCoV) cho tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc. 

 

Mọi thông tin liên hệ đường dây nóng tư vấn, cung cấp thông tin về dịch bệnh 

19003228. 

Cách dùng khẩu trang giúp ngăn ngừa bệnh như sau. 

- Chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. Không tái sử 

dụng khẩu trang dùng một lần. 

- Khi đeo khẩu trang phải để mặt xanh ra ngoài do mặt màu xanh có tính 

chống nước, các giọt nước bọt lớn bắn vào sẽ không thấm vào trong. Mặt 

màu trắng có tính hút ẩm, nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra thấm vào 

khẩu trang. 

- Khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng. 

- Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, thậm 

chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm vi rút và các tác 

nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người 

xung quanh. 

- Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào 

thùng rác an toàn. Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra, 

thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm vi rút và các tác nhân gây 

bệnh khác cho bàn tay. 

- Rửa tay với xà phòng và nước sạch ngay sau khi vứt bỏ khẩu trang. 

 

 



 

Những lưu ý để giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới. 



 

An toàn thực phẩm chính là cách để giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới. 

 


