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Chủng COVID-19 đang lan rộng trên khắp thế giới
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
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Số ca dương tính với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm PCR ở Nhật Bản
Nguồn : MoHLW https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html#h2_1

Số ca nghiêm trọng phải thở bằng máy
Japan ECMOnet for COVID-19
https://www.jsicm.org/covid-19.html

CÁCH PHÒNG CHỐNG SỰ LAN RỘNG CỦA
VIRUS CORONA
Đường lây nhiễm gồm có lây nhiễm giọt bắn và
lây nhiễm trực tiếp.
Có thể phòng tránh lây nhiễm bằng cách đeo
khẩu trang, duy trì khoảng cách, khử trùng tay và
các vật dụng chung.
Nếu có thể hạn chế 80% việc tiếp xúc giữa người
với người thì có thể giảm việc lây nhiễm.
Giảm tiếp xúc làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Việc
cân bằng là quan trọng.

Các triệu chứng khi nhiễm Virus Corona chủng mới
Nóng sốt
Ho
Mệt mỏi
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Đờm
Đau nhức cơ

HÌNH 2: QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỄM VIRUS CORONA CHỦNG MỚI
Triệu chứng bệnh cảm, ảnh hưởng
đến khứu giác và vị giác

Phát sinh triệu chứng ~ khoảng 1 tuần

Triệu chứng nhẹ và tự lành lại

Phát sinh
triệu chứng

Khó thở,ho và đờm

1 tuần ~ 10 ngày

Dùng máy trợ thở,..

Sau 10 ngày

Nhập viện cho Cứu sống khoảng 2-3%
chuyển sang triệu khi chuyển đến phòng
chứng viêm phổi
chăm sóc đặc biệt
Trước sau 1 tuần

Trước sau 10 ngày

Hướng dẫn y tế COVID-19 Ấn bản lần thứ 2 Bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới được tạo bởi Bộ Y tế, Lao
厚労省研究班作成 新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き第２版より
động và Nhóm Nghiên cứu Phúc lợi

HÌNH 1-5: TỶ LỆ TỬ VONG DO BỆNH TRUYỀN NHIỄM VIRUS CORONA CHỦNG MỚI
THEO TỪNG ĐỘ TUỔI

NHẬT BẢN

TỶ LỆ TỬ VONG

TỶ LỆ TỬ VONG CHIẾM 1.6% TRÊN
TỔNG SỐ 9027 BỆNH NHÂN NHIỄM
CORONA CHỦNG MỚI Ở NHẬT BẢN
(TẠI THỜI ĐIỂM 17/04/2020)

KHUYNH HƯỚNG BÙNG PHÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM VIRUS CORONA CHỦNG MỚI
TRONG NƯỚC THEO BỘ Y TẾ,LAO ĐỘNG VÀ PHÚC LỢI (ĐĂNG NGÀY 17/04/2020)

HÃY TRÁNH 3 MITSU (MẬT)!
① Thông gió kém ② Tụ tập đông người ③ Nói chuyện, trò
KHÔNG GIAN
NƠI ĐÔNG
chuyện gần nhau
KÍN
NGƯỜI
TIẾP XÚC GẦN

Số lượng bệnh nhân nhiễm Virus Corona chủng
mới ở quận Toshima
Người Nhật
Người nước
ngoài

CÁCH PHÒNG TRÁNH TRUYỀN NHIỄM
CORONA CHỦNG MỚI
1. Tránh truyền nhiễm lan rộng tại các buổi tiệc
hoặc lễ hội.
2. Hãy thảo luận qua điện thoại khi có triệu
chứng.
3. Chú ý để không truyền nhiễm cho người thân
trong gia đình
4. Tuyệt đối thực hiện cách ly 14 ngày sau khi
nhập cảnh vào Nhật Bản.

CHÚ Ý KHI THAM GIA LỄ HỘI HOẶC TIỆC TÙNG

• Trong thời điểm bệnh truyền nhiễm Corona chủng mới đang
lan rộng,hãy tránh tham gia các bữa tiệc hoặc dung bữa với
người không sống chung với mình.
• Nếu tổ chức thì hãy tổ chức với số lượng người ít và giữ
khoảng cách 2m tại những nơi lưu thông khí tốt như ngoài
trời.

CHÚ Ý KHI THAM GIA LỄ HỘI HOẶC TIỆC TÙNG

• Hãy tránh hát hay cầu nguyện thành tiếng lớn.
• Trường hợp gia đình ở xa thì tốt nhất nên gặp gia
đình qua cuộc gọi từ xa.

Có ổn không nếu cho người
có triệu chứng tham gia?

ĐẶC ĐIỂM GÂY KHÓ KHĂN CỦA VIRUS
CORONA CHỦNG MỚI
• Thời gian từ khi virus vào cơ thể cho đến khi phát
bệnh khá dài (1-14 ngày)
• Có khả năng truyền nhiễm từ 2 ngày trước khi
phát bệnh.
• Nhiều triệu chứng từ nhẹ đến nặng.
• CẦN TRÁNH CÓ SUY NGHĨ SẼ TRUYỀN
NHIỄM CHO MỌI NGƯỜI

HÃY ĐEO KHẨU TRANG
• Thường xuyên đeo khẩu trang khi ở gần những
người không phải người than trong gia đình.
• Che khẩu trang đàng hoàng từ mũi đến cằm.
• Nơi không có người cũng không có nghĩa là
không cần đeo.
• Cách đeo đúng

RỬA TAY
• Rửa tay kỹ với nước và xà phòng trên 20 giây
• Đặc biệt, sau khi đi ra ngoài về,sau khi ho, hỉ mũi
hay hắt hơi
• Nếu không có nước và xà phòng thì hãy làm sạch
tay bằng thuốc khử trùng có chứa trên 60% cồn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI
DÙNG BỮA Ở NƠI ĐÔNG NGƯỜI
• Tránh dạng buffet hay cầm nắm thức ăn
• Quầy salad, quầy nước giải khát hay truyền tay nhau gia vị
cũng không nên.
• Hãy lấy thức ăn đã chia theo từng set.

Ở NƠI TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI
•
•
•
•

Mọi người đều phải đeo khẩu trang
Giữ khoảng cách
Đo nhiệt độ và khử trùng tay ở cổng vào
Thường xuyên làm sạch và khử trùng những
nơi hay những vật thường có nhiều người tiếp
xúc: lau kỹ bằng cồn (hoặc natri hypoclorit)
• Sử dụng thùng rác có bàn đạp và đeo găng tay
khi vứt rác

TRƯỜNG HỢP CÓ BIỂU HIỆN
SỐT,HO, ĐAU HỌNG
• Ngay cả khi bạn không nghĩ không phải Covid19, hãy nghỉ ngơi trước.
• Phòng ngừa lây nhiễm cho người thân trong gia
đình
• Sau khi gọi điện thì đi đến bệnh viện và phòng
khám

TEL

Information Center
TRUNG TÂM THÔNG TIN
• FRESC ０１２０－７６－２０２９
• One Stop Center
• TOCOS ０１２０－２９６－００４

Immigration
Prefecture
Tokyo

Có thể thảo luận khi bạn gặp khó khăn vì Corona (COVID-19)

Về tiền bạc

Về trường học

Về công việc

Về bệnh

Điện thoại khi bạn muốn thảo luận. (Hoàn toàn không tốn phí)
THỨ 2 ~ THỨ 6

(Thứ 7,CN, ngày lễ nghỉ)

Có thể thảo luận bằng tiếng nước ngoài. Có người phiên dịch

NẾU ĐƯỢC CHUẨN ĐOÁN NHIỄM
COVIDS-19
• Nhân viên trung tâm y tế có thể sẽ liên hệ với
bạn.
• Họ sẽ hỏi xem bạn đã tiếp xúc với ai, bạn đã ở
đâu để giúp tìm và hỗ trợ những người có khả
năng truyền nhiễm. 。
• Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.

TEL

NẾU BẠN ĐƯỢC XEM LÀ NGƯỜI
TIẾP XÚC MẬT THIẾT
• Hãy cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày
• Quan sát triệu chứng của bệnh truyền nhiễm
Virus Corona chủng mới.
• Hãy chuẩn bị để có thể đi kiểm tra nếu bạn thấy
không khỏe.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI NHỮNG
BẠN ĐÃ VỀ NƯỚC
• Trong 2 tuần không được đi ra ngoài mà phải tự cách ly
ở nhà.
• Dù PCR là âm tính hay không có triệu chứng thì vẫn có
khả năng nhiễm bệnh.
• Hãy chú ý để không truyền nhiễm cho gia đình.
• Hãy đo thân nhiệt mỗi ngày và ghi chú lại.
• Sẽ có cuộc gọi từ nhân viên y tế nên hãy chuẩn bị sẵn để
có thể đi ngay bất cứ lúc nào.

Nếu có thể hãy chia
Nếu có thể hãy giới hạn Mọi người hãy sử
phòng của người nhiễm số người chăm sóc cho dụng khẩu trang
bệnh và người nhà ra. người nhiễm bệnh

Thường xuyên súc
miệng, rửa tay

Hãy cố gắng lưu
thông khí trong ngày

Dùng bữa riêng ra!

Khử trùng những phần dung Giặt sạch quần áo bẩn
chung như tay nắm cửa

Buộc kín và vứt rác

Nếu có thể hãy giới hạn
Nếu có thể hãy chia
Mọi người hãy sử
số
người
chăm
sóc
cho
phòng của người nhiễm
dụng khẩu trang
người
nhiễm
bệnh
bệnh và người nhà ra.

Thường xuyên súc
miệng, rửa tay

Hãy cố gắng lưu
thông khí trong ngày

Dùng bữa riêng ra!

Khử trùng những phần dung Giặt sạch quần áo bẩn
chung như tay nắm cửa

Buộc kín và vứt rác

VIRUS CORONA CHỦNG MỚI CÓ THỂ GÂY GÁNH
NẶNG LỚN HƠN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
• Nhiều công nhân thiết yếu
• Sinh hoạt trong môi trường có nhiều người và cơ sở hạ
tầng cuộc sống kém.
• Khó nhận được thông tin chính xác
• Có xu hướng chậm đến cơ quan y tế
↓
• Tầm quan trọng của việc đối ứng với người nước ngoài
sẽ tăng trong tương lai
• Để đối phó với Corona vào mùa đông này thì nên tảng
xã hội cộng sinh là rất quan trọng.

