
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 là gì và COVID-19 lây lan như thế nào? 

COVID-19 là bệnh do vi-rút Corona gây ra. Vi-rút lây lan khi một người bị nhiễm vi-rút nói 
chuyện, hắt hơi hoặc ho khi tiếp xúc gần người khác (trong khoảng cách 1,8  mét). Nếu bạn 
bị nhiễm vi rút, bạn có thể lây truyền bệnh ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh. COVID-19 có 
khả năng gây bệnh nặng và bệnh viêm phổi. 

Bạn có thể bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách làm theo hướng dẫn dưới đây. 

Rửa tay 

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong  ít nhất 20 giây để 
tiêu diệt vi-rút COVID-19. Bạn cũng có thể sử dụng dung dịch sát 
trùng tay có nồng độ cồn tối thiểu 60%. 

 
Đeo miếng che mặt bằng vải 

Dùng miếng che mặt để che cả miệng và mũi của bạn nhưng không 
hạn chế đường thở. Miếng che mặt  gồm nhiều lớp vải hoặc khăn 
được cố định bằng dây buộc hoặc dây vòng qua tai. Tránh chạm vào 
mắt, mũi và miệng khi  tháo miếng che mặt. 

Rửa tay ngay sau khi tháo miếng che mặt. Nếu có thể, hãy giặt 
miếng che mặt mỗi ngày. 

 
Quan sát khoảng cách của bạn 

Cố gắng giữ khoảng cách 1,8 mét với người khác. Nếu một thành 
viên trong  gia đình bị nhiễm COVID-19, người đó phải ở nhà và tránh 
xa những người khác, ngay cả khi họ không có triệu chứng nhiễm vi-
rút. Nếu thành viên đó thực sự bị bệnh, họ phải đến bệnh viện. 
Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt và đồ vật mà thành 
viên bị bệnh đã tiếp xúc và mở cửa sổ để nhà cửa thông thoáng. 

 
Làm sạch bề mặt và đồ vật 

Làm sạch và khử trùng tất cả các bề mặt thường xuyên chạm vào, 
chẳng hạn như kệ bếp, mặt bàn, tay nắm cửa, bàn phím và bàn 
nhỏ cạnh giường. Sử dụng xà phòng và nước, thuốc xịt làm sạch  
trong nhà  để lau chùi theo hướng dẫn ghi trên nhãn. 
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