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PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM PHỔI DO CoViD 19 
 

Nắm chính xác các thông tin về cách lây truyền, & cách 

phòng tránh… chính là cách đơn giản nhất để  
mỗi người dân góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh 



Lịch sử Thế giới đã có những trận dịch nào đáng sợ 

Các trận dịch bệnh cướp đi nhiều sinh mạng như: 

 Cúm Tây Ban Nha (1918),  

 Cúm châu Á (1957),  

 HIV, Ebola, Zika...  

 

- Nhiều căn bệnh đến nay vẫn chưa tìm ra được phương 
pháp chữa trị triệt để.  

- Những căn bệnh này đem lại nỗi sợ hãi cho loài người. 



Khoảng 50 - 100 triệu người trên toàn thế giới đã tử vong trong 

vòng 2 năm khiến dịch cúm Tây Ban Nha (1918 - 1920) trở thành 

đại dịch kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người. 

 





Tìm hiểu về phòng tránh CoViD 19 

• “ Phòng chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị ” 

 

• “Chống dịch như chống giặc” 

 

• “.. Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các 

Bộ Ngành, địa phương, các y bác sĩ, ý thức tham gia phòng 

chống dịch với trách nhiệm rất cao của mỗi người dân...” Cả 

Cộng-đồng chung tay cùng Phòng Chống Dịch bệnh CoViD 19 

 



Học sinh vẽ tranh về phòng dịch virus corona 
 



Học sinh vẽ tranh về phòng dịch virus corona 
 



Tổng hợp các câu hỏi về dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do virus nCoV  

(CoViD 19) 

o Virus nCoV (CoViD 19) là gì? 

o Thời gian ủ bệnh CoViD 19 là bao lâu? 

o Có các triệu chứng gì khi bị nhiễm 

o Virus CoViD 19 có tồn tại ở bề mặt đồ dùng không? Có 
thì bao lâu ? 

o Nguy cơ khi mắc CoViD 19 ở những người khác nhau 

có khác nhau không? 

o Virus CoViD 19 lây lan như thế nào? 

o Sự khác biệt giữa nhiễm CoViD 19, cúm hoặc cảm lạnh là gì? 

o Kháng sinh có hiệu quả trong việc dự phòng và điều 

trị nCoV không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giải đáp Các câu hỏi ? 

o Virus CoViD 19 lây lan như thế nào? 

o Sự khác biệt giữa nhiễm CoViD 19, cúm hoặc cảm lạnh 
là gì? 

o Kháng sinh có hiệu quả trong việc dự phòng và 
điều trị nCoV không? 

o Có thuốc tây thuốc đông để chữa không ? 

o Cách phòng tránh bệnh virus corona là gì? 

o Tại sao phải tự cách ly / được cách ly khi có nghi 
ngờ tiếp xúc người bệnh, từ vùng nguy cơ về ? 

 

 

 



Virus nCoV (CoViD 19) là gì? 
 



CoViD 19 từ đâu mà có ? 
 Là một loại virus đường hô hấp mới,  

 Gây dịch-bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người  

 Lây lan từ người sang người.  

 

 Là chủng virus mới chưa được xác định trước đó. Cùng với 

CoViD 19, đã có 6 chủng coronavirus khác được biết tới 

ngày nay có khả năng lây nhiễm ở người. 

 Được phát hiện đầu tiên tại tp Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 

12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của 

Trung Quốc và 32 quốc gia, vùng lãnh thổ) 

 Quan ngại quốc gia có người CoViD tăng nhanh gần đây 

23-2-2020 : Hàn Quốc 4 người chết, 123 ca nhiễm mới 

 

 



 

Tình hình CoViD 19 Cập nhật lúc 8h30 ngày 22/2/2020: 

 Thế giới và các quốc gia Vùng lãnh thổ                               Việt Nam 

Thế giới: 77.810, 2.360 tử vong,  
- Trung Quốc: 2.345 người tử vong; 

 

- Phillippines: 01 
 

- Hồng Kông : 02. 
 

- Nhật Bản: 01. 
 

- Pháp: 01. 
 

- Đài Loan 01. 
 

- Iran: 04 
 

- Tàu Diamond Princess: 02  
 

- Hàn Quốc: 04 
 

- Ý: 01. 
 

 

16 người  

- 02 người Trung Quốc (đã khỏi ); 
- 06 người Việt Nam từ Vũ Hán, (đã 

khỏi); 
 

- 06 người Việt Nam tiếp xúc gần với 

bệnh nhân COVID-19 (05 đã khỏi); 

- 01 Việt Kiều Mỹ, quá cảnh Vũ Hán, 

(đã khỏi); 
 

- 01 bệnh nhi 3 tháng, tiếp xúc gần (đã 

khỏi). 

- Các tỉnh có COVID-19: Vĩnh Phúc 

(11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); 

Thanh Hóa (01). 
 

-Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 

1.213 trường hợp. 

Điều trị khỏi: 15 trường hợp. 
 



• Ở người, virus lây từ người -->người qua tiếp xúc với 

dịch cơ thể của người bệnh.  

• 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. 

 

• Ngày 31/1/2020, WHO chính thức tuyên bố dịch 
virus COVID-19 là tình trạng y tế KHẨN CẤP TOÀN CẦU 

• Ngày 1/2/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc đã ký Quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại Việt Nam. 

 



Thời gian ủ bệnh do virus nCoV là bao lâu? 

 

• Thời gian ủ bệnh được hiểu là khoảng thời gian từ 

khi bị lây nhiễm virus cho tới khi khởi phát các triệu 
chứng bệnh.  

 

• Thời gian ủ bệnh viêm phổi cấp ước tính trong 
khoảng 14 ngày.  

• Cũng là thời gian theo dõi cách li một người có nguy cơ  

 



Các triệu chứng khi nhiễm virus nCoV là gì? 

 

Từ nhẹ đến nặng bao gồm:    sốt, ho và khó thở.  

Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 02 đến 14 
ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh.  

 

Tới khi khởi phát, CoViD 19 gây sốt và có thể tổn 

thương đường hô hấp. 

Trường hợp nặng, gây viêm phổi, suy hô hấp cấp tiến 
triển, thậm chí tử vong, nhất là các trường hợp có  

bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch. 

 

 

  



 



Virus nCoV có tồn tại ở bề mặt đồ dùng không? Nếu có 
thì tồn tại trong bao lâu? 

Virus nCoV có tồn tại ở bề mặt đồ dùng. Tuy nhiên hiện 
vẫn chưa rõ 2019-nCoV có khả năng sống trên bề mặt 
trong bao lâu. Mặc dù thông tin ban đầu gợi ý rằng virus có 
thể sống vài giờ trên bề mặt. 

 

Nguy cơ khi mắc 2019-nCoV ở những người khác nhau 
có khác nhau không? 

Thông thường trẻ nhỏ, người già và những người đang bị 
bệnh mãn tính như tăng huyết áp, bệnh tim, tiểu đường, 
bệnh gan và bệnh hô hấp sẽ có nguy cơ phát triển các 
triệu chứng nghiêm trọng hơn người khác. 

 



Virus nCoV lây lan như thế nào? 

Virus này cho là từ nguồn động vật , có khả năng lây 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. 

 



Sự khác biệt giữa nhiễm nCoV, cúm hoặc cảm lạnh là gì? 

 

• Giống : có các triệu chứng hô hấp : sốt, ho và sổ mũi.  

• Mặc dù nhiều triệu chứng là giống nhau nhưng nguyên 
nhân gây bệnh lại là các virus khác nhau. 

• Do vậy, rất khó xác định bệnh nếu chỉ dựa vào triệu 
chứng.  

• Đó là lý do tại sao cần xét nghiệm để xác định người 
nhiễm CoViD 19 

 

• Những người bị ho, sốt và khó thở nên đi khám sớm.  

• Nên thông báo cho nhân viên y tế nếu đã du lịch trong 

14 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng hoặc đã tiếp 

xúc gần với người bệnh có các triệu chứng đường hô 

hấp. 

 



Kháng sinh có hiệu quả trong việc 

dự phòng và điều trị nCoV không? 

 
Kháng sinh không có tác dụng diệt virus và chỉ có 
tác dụng đối với các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. 

 

Chủng mới của virus corona (CoViD 19) là virus.  

 

Do đó không sử dụng kháng sinh như một biện 

pháp dự phòng hoặc điều trị. 

 



Virus có lây truyền trong không khí hay không? 

 • Có 2 con đường lây lan :  

• Một là giọt bắn, bắn trực tiếp từ người bệnh sang 

người tiếp xúc. Khả năng lây lan khoảng cách khoảng 2 
mét. Trên 2 mét thì bạn có thể tránh được.  

• Hai là khí dung. Kích thước và trọng lượng của một số 

loại virus rất nhẹ. Nó có thể lơ lửng trong không khí khi 

mình ho, có thể bị gió thổi bay từ chỗ này sang chỗ 

khác. Do đó khả năng lây nhiễm bệnh xa hơn, rộng hơn.  

• CoViD 19 không lây truyền trong không khí,  

• Chỉ khi nào giọt bắn tiếp xúc trực tiếp với bạn thì mới có 
khả năng.  

• Điều này cũng giải thích cho chuyện vì sao mang khẩu 

trang thông thường cũng có thể ngăn ngừa được virus. 

Vì khẩu trang có thể cản được giọt bắn. 

 

https://baoquocte.vn/cap-nhat-14h00-ngay-102-who-canh-bao-tinh-hinh-lay-nhiem-virus-corona-ngoai-trung-quoc-phan-noi-cua-tang-bang-chim-109234.html
https://baoquocte.vn/cap-nhat-14h00-ngay-102-who-canh-bao-tinh-hinh-lay-nhiem-virus-corona-ngoai-trung-quoc-phan-noi-cua-tang-bang-chim-109234.html


Đã có loại thuốc đặc hiệu để phòng và điều trị bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra chưa? 

 
• Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin. 

• Các cơ sở y tế tập trung điều trị theo phác đồ của BYT 

• Chữa triệu chứng, ngăn biến chứng, phát hiện và xử lý 
kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng , 
bệnh nền 

• Đối với những trường hợp dương tính với CoViD 19 sẽ 
được kiểm soát tình trạng suy hô hấp và hỗ trợ hô hấp, 
hỗ trợ chức năng các cơ quan 

• Ngoài ra, bệnh nhân được dùng thuốc giảm ho, hạ sốt, 
điều chỉnh rối loạn nước, điện giải, tăng cường sức đề 
kháng và điều trị bệnh nền nếu có. Việc giám sát và 
cách ly người nghi nhiễm nCoV cũng là vấn đề quan 
trọng cấp thiết hiện nay. 

 



Cách phòng tránh bệnh virus corona là gì? 

 
BYT  khuyến cáo chủ động thực hiện biện pháp sau: 

– Cần che mũi và miệng khi ho, xì mũi bằng khăn/giấy dùng 

1 lần  

– Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng 

– Tránh tiếp xúc bất kỳ ai có dấu hiệu/triệu chứng cảm lạnh 

hoặc triệu chứng như cúm 

– Nên hạn chế đi ra ngoài, hạn chế đám đông, bớt đi lễ hội, 

chùa chiền 

 



Cách phòng tránh bệnh virus corona là gì?(tt) 
 

– Ăn uống điều độ, uống nhiều nước, vận động đều đặn  

 

– Khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, 
hạn chế ngồi phòng máy lạnh 

 

– Nhà cửa giữ sạch sẽ, thông thoáng, có ánh nắng càng tốt 

 

– Nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp 

tính, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được 

tư vấn, cách ly và điều trị phù hợp 

 

https://benhvienphuongdong.vn/gioi-thieu/
https://benhvienphuongdong.vn/gioi-thieu/
https://benhvienphuongdong.vn/gioi-thieu/
https://benhvienphuongdong.vn/gioi-thieu/
https://benhvienphuongdong.vn/gioi-thieu/
https://benhvienphuongdong.vn/gioi-thieu/
https://benhvienphuongdong.vn/gioi-thieu/


Đố vui   

Câu 1: Theo bạn, khoảng cách an toàn khi ở cạnh người 
ho, sốt nghi nhiễm Covid-19 là bao nhiêu? 

 

• A. Ít nhất 2m 

• B. Ít nhất 1m 

 

• Đáp Án 

 

• Ít nhất 2m, Theo Trung tâm Phòng ngừa & Kiểm soát bệnh 
dịch Hoa Kỳ 



Câu 2: Bắt tay với người đang có triệu chứng nghi nhiễm Vi rút 
CoViD 19 có nguy cơ lây nhiễm virus corona không, nếu tôi đã 
đeo khẩu trang? 

 

A. Có nguy cơ  

B. Chắc chắn không 

C. Chắc chắn có 

 

• Đáp Án 

 

• Việc người bệnh ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người 
xung quanh bị phơi nhiễm. 



Câu 3: Khi đi chợ, tôi thường hay chọn các loại thịt 
cá bằng tay và phải tiếp xúc với các gian hàng giết 
mổ động vật, vậy tôi có khả năng bị lây nhiễm hay 
không? 

 

A.  Có nguy cơ 

B. Chỉ cần khi về nhà rửa tay kĩ sẽ không nguy cơ 

C. Chỉ cần không tiếp xúc tay với mặt, mũi, miệng 
trong quá trình đi chợ sẽ không có nguy cơ 

Đáp Án 

Nếu trong quá trình đi chợ tiếp xúc tay với thịt, cá rồi 
sờ lên mặt,và vào các khu giết mổ không đảm bảo 
an toàn vệ sinh, hít thở vào các giọt dịch của động 
vật thì có nguy cơ nhiễm. 

 

 

 



Câu 4: Khi đi chợ bán thực phẩm tươi sống, làm thế nào 
để tránh bị lây nhiễm CoViD 19? 

A. Đeo khẩu trang; găng tay khi chạm vào động vật hoặc 

sản phẩm từ ĐV; Sau đó rửa tay với xà phòng đúng cách; 

Tránh tiếp xúc với động vật hoang dã. 

B. Chỉ cần tránh miệng, có thể chạm tay vào mắt, mũi. 

C. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ĐV hoang dã hoặc dịch, chất 

thải của chợ. 

Đáp Án :  A, C đúng  Khi mua sắm tại chợ tp tươi 

sống,đeo khẩu trang; bao tay khi chạm vào thịt cá tươi 

sống, rửa tay với xà phòng và nước sau khi chạm vào 
động vật và các SP từ động vật; Tránh chạm tay vào mắt, 

mũi hay miệng; Tránh tiếp xúc với động vật ốm và các 

thực phẩm ô nhiễm; Tránh tiếp xúc với động vật không rõ 
nguồn gốc, chất thải hay chất lỏng tại các khu vực chợ. 

 

 



Câu 5: Đeo nhiều khẩu trang cùng lúc có an toàn hơn? 

• A. Có 

• B. Không 

 

 

 

• Đáp án  

• Đeo khẩu trang đúng cách quan trọng hơn đeo nhiều 

khẩu trang. (Theo Trung tâm Phòng ngừa & Kiểm soát 

bệnh dịch Hoa Kỳ - CDC) 

 



Câu 6: Đeo khẩu trang y tế có bảo vệ tôi khỏi virus? 

 

A. Chỉ khẩu trang y tế là đủ. 

B. Phải kết hợp với vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ, 

vật dụng và rửa tay với xà phòng. 

 

 

Sử dụng khẩu trang phải kết hợp với vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh dụng cụ, vật dụng và rửa tay với xà 
phòng để phòng bệnh có hiệu quả. (Theo Bộ Y Tế) 



• Câu 7 : Khẩu trang dùng xong có được bỏ ở thùng rác 

trong nhà hay phải vứt đi xa? 

• A. Miễn thùng rác an toàn, có nắp đậy. 

• B. Cần phải vứt đi xa. 

 

• WHO khuyến cáo khẩu trang khi dùng xong chỉ được 

cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an 

toàn, có nắp đậy. 
 



Câu 8: Đeo khẩu trang y tế thế nào để đề phòng CoViD 19? 

A. Chỉ dùng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy 

B. Ăn hoặc uống ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang mà chưa 

sát khuẩn tay. 

C. Khi đeo khẩu trang phải để mặt xanh ra ngoài. 

D. Che kín cả mũi lẫn miệng khi đeo khẩu trang. 

E. Tuyệt đối không sờ tay vào khẩu trang đang mang. 

 

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.  

 

(Theo Bộ Y Tế) 

 

 



 



Câu 9 : Với các em khi phải đi học hoặc công nhân/nhân 

viên văn phòng có cần đeo khẩu trang trong lớp/văn phòng 

không? 

A. Chưa cần thiết 

B. Bắt buộc phải đeo khẩu trang 

 

Đeo khẩu trang giúp phòng chống bệnh hô hấp rất tốt 

nhưng chúng ta phải xác định ở mức độ nào, nguy cơ nào, 
trường hợp nào, lúc nào thì dùng khẩu trang.  

 

Hiện nay, dịch chưa lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng, người dân nên 

dùng khẩu trang ở nơi có nguy cơ lây lan cao như khi đi phương tiện 
công cộng, đến bệnh viện.  

Nếu ngồi trong lớp học, văn phòng làm việc thì không cần thiết phải đeo 
khẩu trang vì cũng có thể gây bí thở...  

Điều quan trọng là khi ho, hắt hơi cần dùng mặt trong khuỷu tay che 

miệng, tránh lây nhiễm virus cho người khác. 

 

 



• Câu 10:   Nên rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn, 

nhưng trong đó lại có cồn, có an toàn với trẻ em không? 

• A. Trẻ em sử dụng được nước rửa tay có cồn nhưng chỉ 

là loại 70% 

• B. Nếu có thời gian vẫn nên rửa tay bằng nước và xà 
phòng thường. 

 

 

• Có nhưng chỉ là cồn 70%. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng 

(Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) nhận 

định, cồn 70% có tính sát khuẩn nhanh, không cần rửa 

lại với nước an toàn với cả trẻ em lẫn người lớn. Nhưng 

nếu có thời gian thì tốt nhất nên rửa bằng nước và xà 

phòng thường, không cần sát khuẩn lại bằng cồn. 

 

 



Câu 11: Trẻ con thường không chịu đeo khẩu trang, 

vậy tôi cần làm gì để tránh cho con bị lây nhiễm virus 

Corona? 

 
• A. Để trẻ ở trong nhà 

• B. Không cho trẻ tiếp xúc nơi đông người 

 

• Có thể sử dụng khẩu trang cho trẻ từ 3 tuổi trở lên với 
điều kiện là chúng phải vừa vặn với mặt trẻ.  

• Nếu con không chịu đeo tốt nhất nên để trẻ trong nhà 

• Dr Faith Buenaventura-Alcazaren, một chuyên gia nhi 

khoa tại Stratum Health Partners (Philippines) cho biết. 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng khuyến cáo là người dân, 

đặc biệt là trẻ nhỏ có hệ miễn dịch kém, không nên tiếp 
xúc nơi đông người. 

•  Vậy nên, nếu trẻ không chịu đeo khẩu trang, tốt nhất 

người lớn nên cho con ở trong nhà. 

 

 



Câu12:Trong nhà, cần thực hiện các biện pháp gì để phòng bệnh? 

 
• A. Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở 

các cửa ra vào và cửa sổ. 

• B. Tăng cường sử dụng điều hòa để tăng nhiệt độ trong 

phòng. 

• C. 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. 

• A&C 

 



Câu 14: Nên ăn những loại thức ăn nào để  
đảm bảo sức đề kháng? 

 

A. Những thức ăn lạ hoặc thức ăn không rõ nguồn gốc 

B. Ăn thức ăn sạch, đảm bảo vệ sinh thực phẩm tối đa 

C. Ăn đủ nhu cầu của cơ thể và đa dạng thực phẩm nhất 

D. Cung cấp đủ các chất đạm thiết yếu 

E. Ăn đủ rau xanh và quả tươi 

 

B,C,D,E 

 



Câu14:Nếu có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở... cần làm gì? 

 

A. Tiếp tục đi lại, du lịch như bình thường 

B. Gọi điện tư vấn bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm theo 

số điện thoại đường dây nóng 

C. Tự cách ly và đến khám bác sĩ tại phòng khám truyền 

nhiễm nếu có triệu chứng nghi ngờ 

D. Ngay lập tức đeo khẩu trang bảo vệ 

 

• Người có sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến 

nơi tập trung đông người và cần thông báo ngay cho cơ 

quan y tế khi có các triệu chứng kể trên. 
 



Câu 15: Triệu chứng khi nhiễm Virus Corona là gì? 

 

A.  Đau nhức đầu, khó chịu 

B.  Sốt cao trên 38 độ C 

C.  Ho hoặc đau họng 

D.  Chảy nước mũi, Khó thở 

E.  Đau mỏi cơ 

F.   Viêm phổi 

• Tất cả đúng 

• Tuy có Nhiều trường hợp có biểu hiện nhẹ và như 

vậy rất có thể sẽ có nhiều ca bệnh bị bỏ sót vì mọi người 

lầm tưởng chỉ là cảm lạnh hay cúm mùa thông thường, 
tự khỏi và không đến khám tại các cơ sở y tế. 



Câu 16:Có phải thuốc kháng sinh có thể phòng và điều trị virus 

Corona mới không? 
 

• A. Không 

• B. Có 

• Cho đến nay, không có thuốc đặc hiệu để phòng và điều 

trị virus Corona mới (Covid-19). Tuy nhiên, những 

trường hợp bệnh do nhiễm virus vẫn cần được chăm 

sóc phù hợp và điều trị tích cực. Một số biện pháp điều 

trị đặc hiệu đang được nghiên cứu và sẽ sớm thử 

nghiệm lâm sàng. Tổ chức Y tế Thế giới đang hỗ trợ 

thúc đẩy các nỗ lực nghiên cứu và phát triển với nhiều 
đối tác. (Theo WHO) 



Câu 17:Đóng kín hết các cửa, hạn chế mở cửa ra ngoài để tránh 

virus từ bên ngoài bay vào nhà có giúp gia đình tôi an toàn qua 

khỏi mùa dịch không? 

 • A. Có 

• B. Không 

 

• Covid-19 sợ ánh sáng, gió, nhiệt độ, tia cực tím...,  

• Nên tận dụng điều kiện tự nhiên diệt virus :mở cửa sổ 

thông thoáng. Thường xuyên, lau rửa dụng cụ bàn ghế 
bằng thuốc sát khuẩn.  

• Virus corona nói chung có thể tồn tại với độc lực cao ở 

4-20 độ C trong 5 ngày; nhưng mất khả năng lây nhiễm 
sau 30 phút ở 56 độ C.  

• Tia cực tím (UV) và các hóa chất khử trùng y tế ở nồng 

độ thông thường có thể diệt được virus trong vòng 60 

phút. 

 



Câu 17:Hiện nay, một số người lo lắng liệu Việt Nam có đủ que 

thử xét nghiệm Covid-19 không? 

 

A. Không thiếu que thử xét nghiệm Covid-19 

B. Có thiếu que thử xét nghiệm Covid-19 

 

• Có từ nguồn viện trợ, hợp tác giữa các labo của nhiều 

quốc gia và nguồn từ công ty nội địa.  

• Có từ hệ thống xét nghiệm Nhật Bản, Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật Mỹ. Ở VN, đã có 2 công ty tự sản xuất 

được que thử xét nghiệm Covid-19.  

• VNđangchế tạo các sinh phẩm xét nghiệm và bộ công cụ 

chẩn đoán nhanh virus này, chuyển giao kỹ thuật về địa 
phương trong thời gian nhanh nhất 



Câu18 : Nếu chẳng may bị ho hoặc hắt hơi, bạn cần bảo vệ 

những người khác khỏi nguy cơ bị bệnh bằng cách nào? 

 

A. Dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo che mũi và miệng khi 

ho hoặc hắt hơi 

B. Bỏ khăn giấy vào thùng rác BẤT KỲ, GẦN NHẤT sau khi 

sử dụng 

C. Rửa sạch tay sau khi ho hoặc hắt hơi 

D. Đeo khẩu trang 

 

• Đáp án đúng là: A, C, DChe mũi, miệng khi có hắt hơi 

và ho, vứt các khăn giấy lau mũi miệng, khẩu trang vào 
thùng rác riêng có nắp đậy. 



Câu 19: Bạn cần làm gì khi có bạn bè, người thân xung quanh có 

các triệu chứng nhiễm virus? 

 

A. Thuyết phục họ không giấu bệnh, tự cách ly bản thân và 

liên hệ đến 22 số đường dây nóng cung cấp bởi Bộ Y Tế 

để được hướng dẫn 

B. Hướng dẫn họ thông tin về cách xử lý được cung cấp 

bởi Bộ Y Tế 

C. Đến chăm sóc họ mà không có biện pháp bảo vệ cao độ 

D. Tránh tiếp xúc gần với họ khi không che kín mắt, mũi, 

miệng; Rửa tay liên tục bằng xà phòng và nước hoặc 

dung dịch sát khuẩn có cồn 

 



Câu 20 Virus Corona lây lan như thế nào? 

 

A. Virus này nghi từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây 

lan từ người sang người thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể 

của người bệnh (chất thải; nước bọt;...) 

B. Người chăm sóc bệnh nhân có thể bị phơi nhiễm virus khi 

xử lý các chất thải của người bệnh 

C. 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. 

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. 

 



Câu 21: Các không gian nào có nguy cơ lây nhiễm virus cao 

hơn? 

 

A. Đền chùa, lễ hội đông đúc nơi có nhiều người không 

đeo khẩu trang y tế. 

B. Trong thang máy chật hẹp nơi mọi người đứng sát 

nhau. 

C. Mọi nơi như nhau. 

D. Trong không gian kín, lưu thông không khí kém 

 

A;B;D 

 



• 0 

• 96 

Đường dây nóng để tư vấn người dân 

các biện pháp phòng, chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới 
của CoViD19 là 1900 9095.(BYT) 



Tóm lại 

phòng tránh 
 • Nếu đang sốt, ho hoặc khó thở, cần tránh đi lại, du lịch. 

Nếu có triệu chứng nghi ngờ, đến ngay cơ sở y tế để  

chẩn đoán và điều trị kịp thời.  

• Bên cạnh đó, bạn cần chia sẻ thông tin về lịch trình di 

chuyển của bản thân với nhân viên y tế. 

• Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không nên chạm 

tay vào mắt, mũi, miệng. Hạn chế tiếp xúc với những 

người bị ho, sốt. 

• Che kín miệng và sử dụng khăn giấy hoặc tay áo khi ho 

hoặc hắt hơi. Bỏ khăn giấy vào thùng rác ngay sau khi 

sử dụng, rồi rửa tay. 

• Báo ngay cho các nhân viên hàng không, ô tô, đường 

sắt nếu xuất hiện dấu hiệu ốm khi di chuyển, du lịch. 
Đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 



• Dùng các loại thực phẩm được đun nấu chín. 

• Ở nơi công cộng, không khạc nhổ bừa bãi. Không nên 
tiếp xúc gần với động vật nuôi hoặc hoang dã. 

 

• Khi tới chỗ đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu 
chứng bệnh nên đeo khẩu trang. 

 

• Sử dụng khẩu trang đúng cách, khẩu trang phải che kín 
miệng khi đang sử dụng. 

 

• Đối với các loại khẩu trang dùng 1 lần cần vứt bỏ ngay 

vào thùng rác sau khi dùng và sau khi bỏ khẩu trang cần 

rửa tay sạch. 

• Theo: Bộ Y Tế 

 

 

https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-khuyen-cao-moi-nhat-phong-chong-dich-benh-do-vi-rut-ncov-n168260.html


CÁCH-LY-TẠI-NHÀ 

• Những người không có các triệu chứng nghi nhiễm 

COVID-19 (ho, sốt, khó thở) và có một trong những yếu 

tố sau đây: 

• Sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh 

xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian 

mắc bệnh 

• Cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc 

trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh 

• Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với 

trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi 

ngờ trong thời gian mắc bệnh 

 



• Có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với trường hợp bệnh 

xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong trong 
thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào 

 

• Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng 

một chuyến xe/toa tàu/máy bay với trường hợp bệnh xác 
định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ 

 

• Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung 

Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) 

trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh 

•                                                                                                                                                                       

 



Thời gian cách ly tại nhà: 

 

• Cách ly tối đa 14 ngày, số ngày cách ly cụ thể được tính 

từ ngày tiếp xúc lần cuối với trường hợp bệnh xác định 

hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc từ ngày nhập 
cảnh vào Việt Nam. 

 

• Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán loại trừ 

không mắc bệnh thì những người được cách ly có liên 
quan sẽ kết thúc việc cách ly. 

 

• Theo: Quyết định số 345/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành 

ngày 7/2/2020 

 



 

Những người không may bị nhiễm CoViD 19  

trong khi chiến đấu với dịch bệnh.  
 

Sau tất cả nỗ lực cứu chữa, họ đã ra đi trong niềm thương tiếc 

• Ngày 7-2   Bs Lý Văn Lượng,34t (1/8 người đầu tiên cảnh báo về CoVid19) 

• Ngày 18/02 Bác sĩ Lưu Trí Minh (Liu Zhiming), GĐ BV Vũ Xương - Vũ Hán,  

• Ngày 20-2   Bs Bành Ngân Hoa (dự định kết hôn vào mùng 8 tháng giêng 

ÂL, vì dịch bệnh anh dời lại ngày cưới để đi nhận nhiệm vụ. Thế rồi anh đã 

đi xa ) 

 

• Bà Cai Haodong, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở Bắc Kinh, 

nhận định số nhân viên y tế mắc COVID-19 cao hơn SARS vì nhiều 

bệnh nhân đã tiếp xúc với họ không có triệu chứng gì.  

 

 

 

 

 



Cán bộ y tế (BV WuHan) chăm sóc bệnh nhân CoViD 19 



Không trừ một ai ! 

 

Bác sĩ Lưu Trí Minh được biết đến là chuyên gia y tế nổi tiếng về 

chẩn đoán điều trị chấn thương sọ não và phẫu thuật thần kinh. 
 



Con số CBYT không dừng ra đi nếu …dịch bùng phát tăng 

• Khi số bệnh nhân tăng đột biến tại Hồ Bắc và Vũ Hán, 

đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng bị quá tải. Họ phải làm 

việc liên tục và căng thẳng dẫn tới hệ miễn dịch bị suy 

yếu, biến họ trở thành mục tiêu dễ bị virus corona mới 
tấn công nhất.  



•                                                                                                                                                                                                 

 



 

  

Xin trân trọng cảm ơn! 
 


