
Vietnamese/ Tiếng Việt: 

Các Khuyến Khích Y Tế Công Cộng về Vi-rút COVID-19 

COVID-19 là gì?   

COVID-19 (tên gọi trước đây là “vi-rút corona mới”) là một chủng vi-rút mới có thể lây lan từ người sang 

người. Hiện giờ vi-rút này đã xuất hiện ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, sau khi xuất xứ từ Trung Quốc. 

Vi-rút corona mới (COVID-19) lây lan như thế nào?   

Các chuyên gia y tế vẫn đang tìm hiểu thêm về cách loại vi-rút này lây lan. Hiện giờ, loại vi-rút này lây lan 

qua:   

• các giọt nước bọt văng ra khi người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi   

• giữa những người tiếp xúc gần với nhau (trong khoảng 6 feet)  

• chạm vào đồ vật hoặc bề mặt có chứa vi-rút, sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc mắt của chính 

mình 

Các triệu chứng là gì?   

Những người được chẩn đoán nhiễm loại vi-rút corona mới này đã báo cáo rằng các triệu chứng có thể 

xuất hiện sớm nhất sau 2 ngày hoặc muộn nhất sau 14 ngày sau khi tiếp xúc với vi-rút: 

Sốt, Ho, Khó thở 

Hướng dẫn cho những người có nguy cơ cao bị ảnh hưởng nặng bởi loại vi-rút này   

Sở Y Tế Công Cộng khuyến khích những người có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi vi-rút nên cố gắng ở nhà 

và tránh xa đám đông càng nhiều càng tốt. Những người có nguy cơ cao bao gồm:   

• Người trên 60 tuổi  

• Người có bệnh tiềm ẩn hoặc mãn tính bao gồm bệnh tim, bệnh phổi, hoặc tiểu đường   

• Người có tình trạng miễn dịch bị suy giảm  

• Người đang mang thai  

Bất cứ ai có câu hỏi về tình trạng sức khỏe của họ và nguy cơ bị ảnh hưởng nặng bởi vi-rút COVID-19 nên 

tham khảo với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe. 

Hướng dẫn cho tất cả mọi người  

Quý vị có thể giảm rủi ro đến bản thân, và quan trọng hơn, đến những người dễ bị tổn thương bởi 

COVID19 bằng cách: 

• Ở nhà và không đi ra ngoài khi bị ốm.   

• Tránh đến các cơ sở y tế trừ khi cần thiết. Nếu quý vị bị ốm, gọi cho bác sĩ trước khi đến cơ sở 

y tế.   



• Kể cả khi không bị ốm, tránh đến thăm bệnh viện, cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc trại dưỡng lão. 

Nếu cần đến thăm các cơ sở trên, hạn chế thời gian ở đó và chú ý đứng cách bệnh nhân 6 feet.   

• Không đến phòng cấp cứu trừ khi cần thiết. Các dịch vụ cấp cứu cần ưu tiên đáp ứng các nhu 

cầu thiết yếu nhất. Nếu quý vị ho, sốt, hoặc có các triệu chứng khác, gọi cho bác sĩ của mình 

trước.   

• Thực hiện các thói quen vệ sinh cá nhân tốt nhất, bao gồm rửa tay với xà phòng và nước 

thường xuyên, ho vào khăn giấy hoặc khuỷu tay áo, và tránh sờ vào mắt, mũi, miệng.   

• Tránh xa những người ốm, đặc biệt nếu quý vị có nguy cơ cao bị nhiễm COVID-19.   

• Lau rửa thường xuyên các bề mặt và đồ vật thường chạm vào (ví dụ như tay nắm cửa và công-

tắc đèn). Các sản phẩm lau rửa vệ sinh gia đình có thể diệt vi-rút hiệu quả.   

• Nghỉ ngơi, uống nhiều nước, ăn uống có lợi cho sức khỏe và quản lý mức độ căng thẳng để giữ 

cho hệ miễn dịch được tốt.   

Nếu quý vị có các triệu chứng COVID-19 hoặc câu hỏi, xin gọi:   

Mecklenburg County Public Health Hotline 980-314-9400 

www.MeckNC.gov/COVID-19  

 

https://www.mecknc.gov/news/Pages/Update-on-Novel-Coronavirus.aspx
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