
TOÀN DÂN BÌNH TĨNH, CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN  CÁC BIỆN PHÁP
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP

DO CHỦNG  CORONA VIRUS MỚI 

Để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona,
người dân và cộng đồng cần bình tĩnh và chủ động thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch. Đây là biện pháp quan
trọng hàng đầu. Không nhất thiết phải tốn thời gian, tiền bạc để tìm mua các dung
dịch sát khuẩn nhanh; Súc miệng, họng bằng nước muối sinh lý hoặc nước súc
miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh. 

2. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc
tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc
nhổ bừa bãi nơi công cộng. 

3. Sử dụng khẩu trang đúng cách:

 Đối với cộng đồng: Người dân khi đến nơi công cộng, trên các phương
tiện giao thông,... áp dụng đeo khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế thông thường.
Đeo khẩu trang phải đảm bảo che kín cả mũi lẫn miệng. Tránh dùng tay cầm vào
bề mặt khẩu trang để tháo ra. Khi tháo khẩu trang chỉ cầm vào dây đeo qua tai để
tháo và cho vào thùng rác. Đối với khẩu trang vải cần giặt khẩu trang hàng ngày
bằng xà phòng để dùng lại cho lần sau.

 Chỉ những người chăm sóc, điều trị bệnh nhân và những người đi vào ổ
dịch thì mới cần sử dụng khẩu trang N95 và các loại khẩu trang chuyên dụng đặc
biệt khác.

4. Giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng: Tăng cường thông khí khu vực
nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường
xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng xà phòng
hoặc các chất tẩy rửa, dung dịch khử khuẩn thông thường khác.  

5. Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống chín và đủ chất để tăng cường sức
khỏe. 

6. Tránh tiếp xúc trực tiếp với người bị sốt/ho. Tránh tiếp xúc gần với các
động vật nuôi, động vật hoang dã.

7. Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh. Hạn chế đi đến các nơi tập
trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người cần thực
hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng ...

8. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ và đến ngay
cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. 
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