
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Những điều phải chú ý khi có nghi ngờ 

nhiễm vi rút chủng mới Covid-19 
 

Người có ngi ngờ bị nhiễm hãy tự cách ly, hạn chế tiếp xúc , sử 

dụng chung đồ dùng cũng như ( nhà vệ sinh , nhà tắm ) với các 

thành viên khác trong gia đình. Ăn, ngủ biệt lập  

Chỉ định riêng một người chuyên chăm sóc người bị ngi ngờ 

nhiễm Covid-19 

Tất cả các thành viên hãy đeo khẩu trang nếu điều kiện cho phé., ngăn chặn tình 

trạng lây nhiễm lan rộng. Nếu không có khẩu trang, lấy giấy ăn hay khăn mùi 

xoa bịt miệng khi ho.  

Rửa tay bằng cồn khử trùng hay xà phòng thường xuyên phòng trường hợp lây 

nhiễm virut dính ở tay qua mũi và mắt.  

Thường xuyên mở cửa sổ, bật điều 

hòa hay quạt thông gió để tang cường 

thông khí. 

Không dùng chung khăn, bát đũa.. thường xuyên lau, 

chùi khử trùng những nơi mọi người cùng sử dụng như 

tay nắm cửa .. . Dùng chất tẩy rửa thông thường tại gia 

để vệ sinh nhà tắm hay nhà vệ sinh. Không cần rửa bát 

đũa của người nghi nhiễm riêng. 

Giặt những đồ đã sử dụng bằng xà phòng và 

máy giặt xong phơi khô kĩ . Khi giặt , hãy đeo 

khẩu trang và găng tay, tránh sờ trực tiếp. 

Không trực tiếp vào các loại giấy đã sử dụng, bỏ vào 

túi và buộc kĩ miệng túi rồi bỏ ra ngoài. 

（Quĩ công）Hiệp hội giao lưu quốc tế Iwaki ( Tầng 5 tại phòng du lịch và giao lưu Tòa 

thị chính thành phố)  ☎ 0246‐22‐7409 

Facebook   @IwakiIA  Twitter   @iia_info  Instagram  iia_photo 

 

 

Trích từ trang web của Bộ phúc lợi và lao động  

 

Những người sống cùng nhà với người nhiễm bệnh cũng có nguy cơ bị lây nhiễm, vì 

thế, sau khi tình trạng sức khỏe được cải thiện , mặc dù quá 14 ngày cũng vẫn phải 

kiểm tra , theo dõi sức khỏe hàng ngày .Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, đi học, đi làm. 

Rửa tay thường xuyên. 

注意！ 

https://twitter.com/iia_info

