
 

 

 
 

Cập nhật lần cuối vào ngày 2 tháng 2 năm 2020 

Vào cuối tháng 12 năm 2019 đã phát hiện dịch bệnh do vi rút corona mới lạ (2019-nCoV) ở Vũ Hán, Trung Quốc. 

Các trường hợp được báo cáo chủ yếu là ở Trung Quốc đại lục, cũng như ở một số nước khác, trong đó có một 

số trường hợp được xác nhận ở Victoria, Úc. 

Vi rút này là gì?  

Vi rút corona có thể khiến người và động vật bị bệnh. Một số loại vi rút corona có thể gây ra những căn bệnh 

tương tự như bệnh cảm và các loại khác có thể gây ra những căn bệnh nghiêm trọng hơn, bao gồm Hội chứng Hô 

hấp Cấp tính Nghiêm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). 

Loại vi rút thấy ở Trung Quốc đại lục được gọi là 'mới lạ' bởi vì nó mới. Chưa bao giờ phát hiện thấy loại vi rút này 

trước khi bùng phát nạn dịch này. Phần lớn những người bị nhiễm vi rút đều sống ở, hoặc đã đến Trung Quốc đại 

lục. Có thể là loại vi rút này lúc đầu bắt nguồn từ động vật, và hiện nay đã có bằng chứng cho thấy nó có thể lây 

lan từ người này sang người khác. 

Các triệu chứng như thế nào?  

Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, ho, đau họng, hoặc hụt hơi. Có thể phải mất tới 14 ngày mới xuất hiện các 

triệu chứng. 

Thế nếu tôi có một học sinh hay nhân viên đã trở về từ Trung Quốc đại lục 
trong vòng 14 ngày vừa qua thì sao? 

Các nhân viên, học sinh và trẻ em sau đây nên tự cách ly và được hướng dẫn phải ở nhà và tránh các nơi công 

cộng, bao gồm trường học và các dịch vụ giáo dục tuổi ấu thơ: 

• Những người đã ở Tỉnh Hồ Bắc cho đến 14 ngày sau ngày cuối cùng họ ở Tỉnh Hồ Bắc; 

• Những người đã ở Trung Quốc đại lục vào ngày hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2020 cho đến 14 ngày sau ngày 

cuối cùng họ ở Trung Quốc đại lục; 

• Liên hệ gần gũi với những trường hợp được xác nhận bị nhiễm cho đến 14 ngày sau ngày cuối cùng họ liên hệ 

gần gũi với trường hợp được xác nhận đó. 

 

Trẻ em và nhân viên khoẻ mạnh và đã từng du lịch đến bất kỳ nước nào khác nơi có các trường hợp được báo 

cáo, KHÔNG được đề nghị là phải nghỉ học hay tránh đến các dịch vụ giáo dụ tuổi ấu thơ trừ phi có những vấn đề 

sau: 

• Người đó là trường hợp được xác nhận bị nhiễm vi rút corona mới lạ 

• Người đó tiếp xúc gần gũi với trường hợp được xác nhận bị nhiễm vi rút corona mới lạ trong vòng 14 ngày vừa 

qua 

Nếu quý vị nghĩ một trẻ em, học sinh hay nhân viên có thể đáp ứng trong một trong các tiêu chí nêu trên, xin vui 

lòng gọi cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHHS) số 1300 651 160 để thảo luận các hành động tiếp theo. 

Chúng tôi có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của 2019-nCoV bằng cách nào? 

Cách bảo vệ tốt nhất là thực hành vệ sinh tay và hắt hơi/ho thật tốt. 

Khuyến khích mọi trẻ em, học sinh và nhân viên: 

• rửa tay thường xuyên bằng xà bông và nước  

Vi rút corona mới lạ (2019-nCoV)  
Tờ thông tin cho trường học và các trung tâm giáo dục tuổi ấu thơ 
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• ho và hắt hơi vào khuỷu tay  

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?  

Để có thông tin cập nhật cho biến cố hiện nay, hãy truy cập: https://www.dhhs.vic.gov.au/novelcoronavirus 

Để có thông tin cập nhật của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

https://education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx 

Để có thông tin cập nhật toàn quốc: https://www.health.gov.au/news/latest-information-about-novel-coronavirus 

Để có thông tin cập nhật quốc tế: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus 

Các nguồn thông tin của WHO  https://www.who.int/health-topics/coronavirus  

 

Được Chính phủ Victoria uỷ quyền và xuất bản, 1 Treasury Place, Melbourne. 

© Tiểu bang Victoria, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, tháng 2 năm 2020. 
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