
Hỏi đáp về vi rút corona chủng mới (phiên bản ngày 15 tháng 3 năm 2020) 

Vi rút Corona chủng mới 

Câu hỏi 1. “Vi rút corona” là gì?  

Cho đến nay, con người đã tìm thấy 7 loại “vi rút corona” lây nhiễm trên người và “vi rút corona chủng 

mới (SARS-CoV2)” là một trong số các chủng của vi rút này gây ra vấn đề về sức khỏe kể từ cuối tháng 

12 năm ngoái. Trong các chủng vi rút này, có bốn chủng vi rút là nguyên nhân gây ra cảm cúm thông 

thường với tỉ lệ 10~15% (35% trong thời điểm có dịch) và đa phần là bệnh ở thể nhẹ. Hai chủng còn 

lại là chủng vi rút gây ra “Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS)” vào năm 2002 và chủng vi rút gây 

ra “Hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS-CoV)” kể từ năm 2012. Vi rút corona lây nhiễm cho 

nhiều loài động vật nhưng hiếm khi lây nhiễm lên động vật khác loài. Ngoài ra, nó cũng được biết đến 

là loại vi rút sẽ bị mất khả năng lây nhiễm bằng khử trùng bằng cồn (70 độ) hoặc tương tự. 

Loại hình lây lan 

Câu hỏi 2. Bệnh truyền nhiễm do vi rút Corona chủng mới lây lan như thế 

nào? 

Hiện tại, bệnh được cho là lây lan qua 2 đường: lây lan qua giọt bắn và lây lan qua tiếp xúc. 

(1) Lây lan qua giọt bắn: Vi rút đi ra ngoài theo giọt bắn của người nhiễm bệnh (khi hắt hơi, ho, trong 

nước bọt…), người khác bị nhiễm bệnh khi hít phải qua mũi, miệng. 

* Tình huống cần chú ý dễ lây lan: (Người nhiễm bệnh và người không nhiễm bệnh ) cùng ở trong 

phòng (nhà) và không đảm bảo khoảng cách cần thiết trong một khoảng thời gian nhất định.  

(2) Lây lan qua tiếp xúc: Người nhiễm bệnh dùng tay để ho hoặc hắt hơi, rồi dùng tay đó chạm vào 

các đồ vật xung quanh làm cho các đồ vật này bám dính vi rút của người nhiễm bệnh. Khi người không 

bị nhiễm bệnh chạm vào các đồ vật đó, vi rút của người bị nhiễm bệnh bám vào tay của người không 

bị nhiễm, làm cho người đó bị nhiễm bệnh mà không hề tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm bệnh. 

* Ví dụ về vị trí truyền bệnh: tay vịn trên tàu điện hay xe buýt, tay nắm cửa, tay vịn thang cuốn, công 

tắc… 

 

 

 



Câu hỏi 3. Có xảy ra tình trạng lây lan qua không khí hay không? 

Khi xem xét tình trạng lây nhiễm tại Nhật Bản, chúng tôi cho rằng không xảy ra tình trạng lây lan qua 

không khí. Tuy nhiên, với một số điều kiện nhất định như có nhiều người trò chuyện ở cự ly gần trong 

không gian kín thì vẫn có nguy cơ lây lan ngay cả khi không ho hoặc hắt hơi. 

 

Câu hỏi 4. Có thể bị nhiễm bệnh từ người mang mầm bệnh nhưng không có 

triệu chứng (không có triệu chứng dù xét nghiệm PCR dương tính) hay 

không? 

Thông thường, nếu là bệnh truyền nhiễm do vi rút và gây ra viêm phổi hoặc bệnh tương tự, thời điểm 

có khả năng lây truyền vi rút sang người khác cao nhất là khi có xuất hiện các triệu chứng bệnh rõ rệt 

nhất. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html 

Do đó, mặc dù khả năng lây lan trong trường hợp này được cho là thấp, tuy nhiên, vi rút corona chủng 

mới chưa được hiểu một cách đầy đủ nên các bạn cần lưu ý đến các biện pháp kiểm soát lây nhiễm 

thông thường và biện pháp quản lý sức khỏe (tham khảo Câu hỏi 11). 

 

Câu hỏi 5. Có thể bị lây nhiễm từ hàng hóa (thư từ, thực phẩm nhập khẩu…) 

gửi từ các nơi có phát hiện người nhiễm bệnh (trong nước và nước ngoài) 

hay không? 

Hiện tại, chưa có báo cáo về việc lây nhiễm vi rút corona chủng mới do tiếp xúc với hàng hóa vận 

chuyển về từ Trung Quốc hay những nơi khác có tìm thấy vi rút. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho 

rằng, nhìn chung, vi rút corona không thể sống sót trong thời gian dài trên những thứ như thư từ hay 

hàng hóa… 

【Thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)】 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

 

【Thông tin của Viện nghiên cứu khoa học sức khỏe quốc gia】 

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/microbial/2019-nCoVindex.html 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/microbial/2019-nCoVindex.html


Câu hỏi 6. Có thể bị lây bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới qua 

thực phẩm hay không? 

Không có báo cáo về việc lây bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới qua thực phẩm. Tuy 

nhiên, khi phục vụ đồ ăn hay thực phẩm, có thể phải tiếp xúc với nhiều người không xác định, do đó 

cần lưu ý đến trường hợp lây lan qua tiếp xúc (*). Tương tự như vậy đối với thực phẩm, cần hết sức 

lưu ý, trong đó bao gồm việc đảm bảo sạch sẽ. 

* Lây lan qua tiếp xúc là một trong những con đường lây lan chính của bệnh truyền nhiễm do vi rút 

corona chủng mới. 

Vi rút corona được biết đến là vi rút nhạy cảm với nhiệt độ (từ 70 độ trở lên trong khoảng thời gian 

nhất định) và cồn (từ 70 độ trở lên, cồn khử trùng tay có bán trên thị trường thuộc nhóm này). Nếu 

người xử lý thực phẩm thực hiện biện pháp quản lý vệ sinh thông thường nhằm ngăn ngừa tình trạng 

ngộ độc thực phẩm (quản lý sức khỏe, thường xuyên rửa tay, khử trùng tay bằng cồn khử trùng tay 

chuyên dụng, che khi ho hoặc hắt hơi…) tại các khâu từ sản xuất, lưu thông, chế biến, phân phối, 

phục vụ… thì không cần lo ngại về điều này. WHO có đưa ra khuyến cáo chung như sau: “Tránh tiêu 

thụ thịt hay các sản phẩm thịt động vật còn sống hoặc chưa nấu chín. Cẩn thận khi xử lý, nấu nướng 

với các thực phẩm này.” 

 

Câu hỏi 7. Cho đến nay đã có bao nhiêu người được ra viện? Những người 

đó đã được điều trị như thế nào? 

Trong số các ca phát bệnh tại Nhật Bản và những người trở về nước trên chuyến bay từ Vũ Hán, có 

104/553 ca bệnh nhập viện với các triệu chứng, 19/66 ca dương tính nhưng không có triệu chứng; 

trong 697 ca dương tính đã rời tàu có 388 ca, tổng cộng là hơn 510 ca đã được ra viện (tính đến 12 

giờ ngày 12 tháng 3). Mặc dù chưa có thuốc kháng vi rút hiệu quả đối với vi rút corona chủng mới 

này, tuy nhiên, những trường hợp được ra viện đã được điều trị để làm giảm các triệu chứng gây ra 

bởi vi rút như ho hoặc sốt (điều trị theo triệu chứng). Cụ thể, người bệnh được cho dùng thuốc hạ 

sốt hay thuốc giảm ho hoặc được truyền dịch. Ngoài ra, đối với trường hợp có xuất hiện viêm phổi 

thì được cung cấp ô xy hoặc thở máy. 

 

Câu hỏi 8. Trường hợp nào được nhận định là đã khỏi bệnh sau khi được 

điều trị bệnh nhiễm trùng do vi rút corona chủng mới? Ngoài ra, làm thế nào 

để có thể khỏi bệnh trong khi chưa có thuốc đặc hiệu với vi rút này? 

Khi người bệnh không còn các triệu chứng hô hấp như sốt, ho… và không phát hiện thấy vi rút trong 



khoang mũi hoặc trên khí quản thì được đánh giá là “đã khỏi bệnh”. 

Ngoài ra, hiện tại chưa có thuốc kháng vi rút hiệu quả đối với vi rút corona chủng mới, việc cho dùng 

thuốc hạ sốt hay thuốc giảm ho hoặc truyền dịch như là liệu pháp điều trị nhằm giảm nhẹ các triệu 

chứng như sốt, ho… xảy ra do gia tăng lượng vi rút ở đường hô hấp trên hoặc trên phổi (điều trị theo 

triệu chứng). Việc điều trị theo triệu chứng giúp hỗ trợ tình trạng của toàn cơ thể, từ đó tạo kháng 

thể chống vi rút, giúp loại thải vi rút ra khỏi cơ thể và khỏi bệnh.  

Phòng ngừa bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới 

Câu hỏi 9. Cần chú ý gì để phòng ngừa lây nhiễm? Nên có biện pháp gì khi 

cảm thấy lo lắng? 

Trước hết, bạn cần lưu ý thực hiện các biện pháp kiểm soát bệnh truyền nhiễm nói chung và biện 

pháp quản lý sức khỏe. 

Cụ thể là rửa tay bằng xà phòng hay khử trùng tay bằng cồn khử trùng tay và tránh những nơi đông 

đúc trong khả năng có thể. Ngoài ra, ngủ đủ giấc cũng là việc rất quan trọng. 

Bên cạnh đó, nên hạn chế đến những nơi đông người. Hãy cẩn thận khi có khoảng thời gian nhất định 

nào đó tại nơi không đảm bảo có đủ khoảng cách khi ở trong phòng (nhà). 

 

Câu hỏi 10. Nên làm gì để tránh lây nhiễm cộng đồng? 

Trên hầu hết các ca bệnh, người bị nhiễm vi rút corona chủng mới đa phần không truyền bệnh cho 

những người xung quanh. Tuy nhiên, có trường hợp một bộ phận người bị nhiễm vi rút được cho là 

đã lây nhiễm cho nhiều người khác (trường hợp trên du thuyền hay phòng tập thể dục). Ngoài ra, tại 

một số địa phương có xuất hiện những cụm bệnh nhân quy mô nhỏ. 

* “Cụm bệnh nhân quy mô nhỏ” là khái niệm chỉ một nhóm bệnh nhân có quy mô vài chục người 

xuất phát từ một số người có truy xuất được quá trình nhiễm bệnh. 

Để ngăn ngừa bệnh dịch bùng phát mạnh mẽ, việc quan trọng là phải nắm bắt được nguồn ban đầu 

gây ra cụm bệnh nhân quy mô nhỏ và sớm đưa ra biện pháp ứng phó. Khi phân tích số ca nhiễm bệnh 

thứ phát do 1 người nhiễm bệnh ban đầu truyền bệnh dựa trên số liệu về các ca lây nhiễm cho đến 

thời điểm này, kết quả thu được cho thấy trên các ca bệnh trong điều kiện nguồn lây nhiễm ở môi 

trường kín (không đảm bảo thông thoáng), số người bị nhiễm thứ cấp có đặc điểm nhiều rõ rệt. 

Cần tránh tụ tập trong không gian không thông thoáng, mật độ cao. Ngoài ra, trong trường hợp tổ 

chức sự kiện, nguy cơ lây nhiễm rất cao nếu không gian không thông thoáng hay mọi người trò chuyện 

ở khoảng cách gần. Do đó, bất kể quy mô của sự kiện là lớn hay nhỏ, các nhà tổ chức cần nhắc tới 



tính cần thiết của việc tổ chức sự kiện đó; nếu vẫn tổ chức thì phải cố gắng tạo ra không gian thoáng 

khí và phải có cách thức tổ chức phù hợp. 

 

Câu hỏi 11. Trong trường hợp người trong gia đình bị nghi nhiễm vi rút 

corona chủng mới thì gia đình cần chú ý tới điểm gì? 

Trường hợp trong gia đình có người bị nghi nhiễm vi rút corona chủng mới, các thành viên trong gia 

đình cần chú ý tới 8 điểm sau (chi tiết xin vui lòng tham khảo Thông tin tổng hợp của Hiệp hội bệnh 

truyền nhiễm môi trường Nhật Bản). 

Bản thân người bị nghi nhiễm nên tránh đi ra ngoài. Các thành viên khác trong gia đình cần theo dõi 

sức khỏe (đo thân nhiệt…), tránh ra ngoài khi không cần thiết hay không có việc khẩn cấp. Đặc biệt, 

chú ý không đến chỗ làm khi xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt…. 

 (1) Ngăn chia phòng 

Để người nghi nhiễm tại phòng riêng. Ăn, ngủ tại phòng riêng. 

Trường hợp không thể ngăn chia phòng do có con nhỏ hay gia đình không có nhiều phòng, cần đảm 

bảo khoảng cách tối thiểu 2m và bố trí vách ngăn hay rèm. Khi ngủ, cần lưu ý ở tư thế so le đầu – 

chân. 

 

(2) Nên hạn chế việc chăm sóc người thân bị nghi nhiễm 

Người mắc bệnh tim, bệnh phổi, bệnh thận, người mắc bệnh tiểu đường hay suy giảm miễn dịch, 

phụ nữ mang thai… nên tránh việc chăm sóc người thân bị nghi nhiễm. 

 

(3) Đeo khẩu trang 

Không mang khẩu trang đã sử dụng vào phòng khác. 

Không chạm vào bề mặt của khẩu trang. Đặt tay vào phần dây đeo để tháo khẩu trang. Sau khi tháo 

khẩu trang, luôn nhớ rửa tay sạch bằng xà phòng (hoặc có thể dùng cồn khử trùng tay). 

Khi khẩu trang bị bẩn, cần thay thế bằng khẩu trang mới, khô và sạch. Nếu không có khẩu trang, dùng 

giấy ăn che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. 

 

(4) Rửa tay thường xuyên 

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Khử trùng tay bằng cồn khử trùng. Không đưa tay chưa rửa 

sạch lên mắt, mũi, miệng… 

 

(5) Thông gió 

Phòng ở cần được thông gió thường xuyên. Mở cửa sổ cho các khu vực chung hay các phòng khác. 

 



(6) Khử trùng các bộ phận dùng chung mà mọi người có chạm tay 

Vi rút bám dính trên đồ vật sẽ sống sót trong một thời gian. Đối với các bộ phận dùng chung như tay 

nắm cửa, giá đầu giường…, cần lau sạch bằng thuốc tẩy gia đình dòng clo có bán trên thị trường đã 

được pha loãng, sau đó lau lại bằng nước. 

* Thuốc tẩy gia đình dòng clo có bán trên thị trường: cần kiểm tra thành phần chính có phải là natri 

hypochlorite hay không, sau đó pha chế thành nồng độ 0.05% (nếu nồng độ sản phẩm là 6% thì dùng 

3L nước cho 25ml thuốc tẩy). 

Đối với nhà vệ sinh hay bồn rửa mặt, cần xả bằng nước cọ rửa gia đình thông thường và thường 

xuyên khử trùng bằng thuốc khử trùng gia dụng. Các loại khăn, quần áo, bát đĩa, đũa, thìa… chỉ cần 

giặt/rửa bằng chất tẩy rửa thông thường. Không cần giặt/rửa riêng đồ của người bị nghi nhiễm đã sử 

dụng. 

Không dùng chung đồ chưa qua giặt/rửa. Đặc biệt, chú ý không dùng chung khăn mặt, nhà vệ sinh, 

bồn rửa mặt, nhà bếp… 

 

(7) Giặt đồ linen (khăn trải bàn, khăn trải giường…) và quần áo bẩn 

Khi xử lý quần áo hay đồ linen có dịch cơ thể, cần đeo găng tay và khẩu trang, giặt bằng bột giặt gia 

dụng thông thường và phơi khô hoàn toàn. 

* Có trường hợp phát hiện thấy vi rút trên mẫu phân. 

 

(8) Cho rác vào túi kín trước khi bỏ đi 

Bỏ ngay giấy ăn dùng để xì mũi vào túi ni lông, buộc kín rồi mới mang ra ngoài phòng bỏ đi. Sau đó, 

lập tức rửa sạch tay bằng xà phòng. 

  

Tham khảo: Trang chủ của Hiệp hội bệnh truyền nhiễm môi trường Nhật Bản 

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf 

 

Câu hỏi 12. Tiếp xúc gần là như thế nào? 

Có hai yếu tố quan trọng để xác định liệu có phải là tiếp xúc gần hay không. Đó là: 1) Khoảng cách gần 

– xa và 2) Thời gian dài – ngắn. Một người được cho là tiếp xúc gần nếu người đó không có biện pháp 

phòng ngừa lây nhiễm cần thiết và chạm bằng tay, đồng thời có tiếp xúc trong khoảng thời gian lớn 

hơn khoảng thời gian nhất định với khoảng cách hai người cùng với tay thì có thể chạm tay vào đối 

phương khi đối diện nhau (khoảng 2m). 

Tại cuộc họp chuyên gia về biện pháp kiểm soát bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới, các 

chuyên gia cho rằng: khi ở tư thế đối diện, việc tiếp xúc (trò chuyện…) trong cự ly gần (trong khoảng 

cách 2m, khi hai người sẽ chạm tay nếu cùng với tay ra phía đối phương) kéo dài vượt quá thời gian 

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf


nhất định và môi trường tiếp xúc giữa nhiều người là nguy cơ cao gây ra tình trạng lây nhiễm.  

Tham khảo ý kiến tại cuộc họp chuyên gia về biện pháp kiểm soát bệnh truyền nhiễm do vi rút corona 

chủng mới tại đây: 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599431.pdf 

 

Câu hỏi 13. “Che khi ho hoặc hắt hơi” là gì? 

“Che khi ho hoặc hắt hơi” là việc sử dụng khẩu trang, giấy ăn, găng tay, tay áo, mặt trong khuỷu tay… 

để che phần mũi và miệng khi ho hay hắt hơi tránh làm lây nhiễm bệnh cho người khác. 

Khi ở tư thế đối diện, việc tiếp xúc (trò chuyện…) trong cự ly gần (trong khoảng cách 2m, khi hai người 

sẽ chạm tay nếu cùng với tay ra phía đối phương) kéo dài vượt quá thời gian nhất định và môi trường 

tiếp xúc giữa nhiều người là nguy cơ cao gây ra tình trạng lây nhiễm. Nên tránh tới những nơi có môi 

trường dễ lây nhiễm và triệt để thực hiện rửa tay, che khi ho hoặc hắt hơi. 

 

Chi tiết xin tham khảo tại trang chủ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội: 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html 

 

Câu hỏi 14. Có cần chú ý gì liên quan đến tổ chức sự kiện hay không? 

Ngày 26 tháng 2, với nhận định trong vòng 1 ~ 2 tuần tới là thời điểm vô cùng quan trọng để kiểm 

soát tình trạng lây nhiễm, trong đó các sự kiện văn hóa thể thao toàn quốc – nơi tập trung đông người 

– có nguy cơ gây ra lây nhiễm trên quy mô lớn, chúng tôi đã đề nghị tạm hoãn, kéo dài hoặc thu hẹp 

quy mô tổ chức sự kiện trong vòng 2 tuần kể từ ngày 26 tháng 2. Sau đó, cuộc họp chuyên gia tổ chức 

ngày 09 tháng 3 đã đưa ra quan điểm: hiện tại, bệnh dịch không bùng phát trên diện rộng và đang 

chống chọi (duy trì) ở mức độ nhất định, nhưng đồng thời không được phép lơ là, mất cảnh giác. 

Ngoài ra, dự kiến ngày 19 tháng 3 sẽ tổ chức cuộc họp chuyên gia để đánh tính giá hiệu quả của các 

biện pháp kiểm soát cho đến nay. Đây thực sự là thời điểm vô cùng quan trọng để ngăn ngừa tình 

trạng lây lan nhanh chóng trên toàn quốc. 

Do đó, chúng tôi đề nghị các bên tiếp tục nỗ lực trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày 09 tháng 

3 cho đến khi có được kết quả đánh giá tại cuộc họp chuyên gia. 

 

Câu hỏi 15. Những biện pháp kiểm soát lây nhiễm nào được thực hiện tại các 

cơ sở phúc lợi xã hội có nhiều người cao tuổi?  

Liên quan đến vi rút corona chủng mới, bệnh dễ tiến triển nặng trên người cao tuổi và người mắc 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599431.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html


bệnh nền, do đó tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, điều quan trọng là phải luôn nhớ không đưa 

vi rút vào, không cho lây lan và cắt đứt các con đường lây nhiễm. Để làm được điều này, chúng tôi đã 

chỉ ra những điểm cần lưu ý cho các biện pháp ứng phó tại các cơ sở trên toàn quốc và triệt để thực 

hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm thông qua các cơ quan quản lý có thẩm quyền chỉ đạo, giám 

sát các cơ sở này và các đoàn thể liên quan. 

Cụ thể, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu các cơ sở cần nỗ lực để cắt đứt các con đường lây nhiễm dựa 

trên Sổ tay hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội ban hành như: 

thực hiện đeo khẩu trang đối với người cao tuổi, nhân viên tại các cơ sở, người đến thăm hay nhà 

thầu…; che khi ho hoặc hắt hơi; rửa tay hay khử trùng tay bằng cồn khử trùng tay; đeo khẩu trang, 

tạp dề, găng tay khi phục vụ; rửa tay trước khi cho ăn và sử dụng bát đĩa sạch… 

Ngoài ra, căn cứ theo tình hình phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới, chúng 

tôi đưa ra yêu cầu mạnh mẽ đối với những hoạt động sau đây: 

(1) Triệt để thực hiện việc nhân viên đo thân nhiệt trước khi đi làm và không đến chỗ làm nếu thấy 

sốt hay triệu chứng khác;  

(2) Hạn chế cho khách đến thăm, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Nếu cho thăm, cần đo thân nhiệt 

và từ chối thăm hỏi nếu nhận thấy có triệu chứng sốt; 

(3) Đối với nhà thầu, thực hiện việc giao – nhận hàng tại vị trí quy định như tại sảnh của tòa nhà…, 

trường hợp cho vào bên trong, cần đo thân nhiệt và từ chối cho vào nếu nhận thấy có triệu chứng 

sốt.  

 

Khẩu trang và giấy vệ sinh 

Câu hỏi 16. Khi nào thì nên đeo khẩu trang? 

Khẩu trang có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa giọt bắn do ho, hắt hơi và ngăn ngừa phát tán tác 

nhân gây bệnh như vi rút… có trong giọt bắn. Những người có các triệu chứng như ho, hắt hơi nên 

tích cực đeo khẩu trang. 

Việc đeo khẩu trang để tự phòng ngừa cho bản thân được cho là một trong những biện pháp phòng 

ngừa lây nhiễm tại những nơi đông người hay nơi thông gió kém, đặc biệt như không gian trong 

phòng hay trên tàu xe. Tuy nhiên, với không gian ngoài trời, nếu không quá đông người, không ghi 

nhận thấy nhiều hiệu quả phòng ngừa do đeo khẩu trang. 

 

 



Câu hỏi 17. Hiện rất khó có thể mua được khẩu trang. Khi nào thì có thể mua 

được? 

Các nhà sản xuất trong nước có hệ thống sản xuất 24/24h, cung cấp ra thị trường trên 100 triệu chiếc  

mỗi tuần vào thời điểm cuối tháng 2. Chúng tôi đang đặt ra mục tiêu đảm bảo cung cấp trên 600 triệu 

chiếc mỗi tháng (trong tháng 3) bằng việc thúc đẩy các nhà sản xuất trong nước gia tăng sản lượng 

và tăng cường lượng nhập khẩu. 

Ngoài ra, chính phủ đã tự đảm bảo nguồn khẩu trang và phân phát đến Hokkaido – nơi đang ở tình 

trạng khẩn cấp. Chúng tôi cũng đang xây dựng hệ thống để có thể lần lượt cung cấp khẩu trang tới 

chính quyền địa phương bị thiếu, đặc biệt là những khu vực có tỉ lệ người bệnh đặc biệt lớn so với 

quy mô dân số hay những khu vực cần lưu ý tới sự gia tăng của người bệnh ở trạng thái ủ bệnh trong 

thời gian tới. 

Đối với các cơ sở y tế, có những trường hợp rất khó khăn để đảm bảo việc cung ứng như bình thường, 

do đó ngoài việc chính phủ yêu cầu các nhà sản xuất khẩu trang gia tăng sản lượng, theo chỉ thị của 

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội, chúng tôi đã xây dựng được hệ thống cung cấp trong đó các nhà 

sản xuất phối kết hợp cùng các công ty bán buôn để ưu tiên cung cấp một lượng nhất định khẩu trang 

y tế phù hợp với nhu cầu của các cơ sở y tế. 

Yêu cầu bước đầu được đưa ra đối với các nhà phân phối (bán buôn) và nhà sản xuất là: trước hết ưu 

tiên cung cấp khoảng 410.000 khẩu trang phẫu thuật cho 14 chính quyền địa phương và khoảng 

188.000 khẩu trang phẫu thuật cho 68 cơ sở y tế được chỉ định điều trị nội trú cho bệnh truyền nhiễm 

vào ngày 28 tháng 2. 

Ngay cả đối với các cơ sở y tế thông thường hiện đang thiếu khẩu trang, Bộ Y tế, Lao động và Phúc 

lợi xã hội đã yêu cầu cơ quan chủ quản quản lý y tế cộng đồng của các tỉnh thành hướng tới việc dự 

trữ và có biện pháp gia tăng dự trữ khẩu trang. Ngày 6 tháng 3, một lần nữa, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu  

các tỉnh thành phải nắm bắt được tình trạng tồn kho và tích trữ, phân phối của các cơ sở y tế thông 

thường.  

Song song với việc cân nhắc đến mức độ ưu tiên, chúng tôi cũng sử dụng đến các nguồn từ Hiệp hội 

Y khoa Nhật Bản hay Hiệp hội Nha khoa Nhật Bản và cuối cùng là cần đảm bảo cung cấp đầy đủ khẩu 

trang tới tất cả các cơ sở y tế. Trong thời gian tới, dự kiến hệ thống cung cấp theo thứ tự ưu tiên sẽ 

được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc. 

Bên cạnh đó, có những tình huống bắt buộc phải ưu tiên để đáp ứng nhu cầu tại các cơ sở có nhiều 

người cao tuổi sử dụng hay trên phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tắc xi... Vì vậy, mong 

các bạn hiểu rằng cần có một khoảng thời gian nhất định để có thể cung cấp được mặt hàng này tới 

các kệ hàng.  

 

  Ngoài ra, kể từ ngày 15 tháng 3, hành vi chuyển nhượng lại sản phẩm khẩu trang đã mua từ các nhà 



bán lẻ với mức giá cao hơn giá mua đã bị nghiêm cấm. Người vi phạm sẽ bị xử phạt. Chúng tôi cũng 

yêu cầu sự hiểu biết và tinh thần hợp tác của các bạn trong việc hạn chế dự trữ mua các hàng hóa 

không cần thiết hay không khẩn cấp. 

 

Tham khảo: Thông tin hỏi đáp về Quy chế mua đi bán lại khẩu trang (định dạng PDF 655KB)  

  

* Có thể tham khảo thông tin được cập nhật thường xuyên về tình trạng sản xuất, nhập khẩu, phân 

phối khẩu trang và tình trạng phân phối khẩu trang gia đình tới các chính quyền địa phương tại trang 

chủ của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch (https://www.meti.go.jp/covid-

19/mask.html). 

 

Câu hỏi 18. Nếu không mua được khẩu trang thì có biện pháp thay thế nào? 

Việc sử dụng khăn mùi soa hay khăn mặt che miệng thay cho dùng tay là biện pháp thay thế hiệu quả 

để ngăn ngừa giọt bắn (giọt bắn do hắt hơi…). 

Câu hỏi 19. Nghe nói thị trường đang thiếu giấy vệ sinh, giấy ăn… Điều này 

có đúng không? 

Thông tin cho rằng thị trường đang thiếu giấy vệ sinh hay khẩu trang được lan truyền qua SNS hay 

các kênh thông tin khác. Tuy nhiên, theo như thông tin trong bảng dưới đây thì các hàng hóa này 

không thiếu. Gần 100% các mặt hàng này được sản xuất trong nước và đảm bảo có đủ hàng tồn kho. 

Ngay cả khi có một số cửa hàng bị hết mặt hàng này thì dự kiến tình trạng này sẽ dần được giải quyết. 

Nguyên vật liệu thô để sản xuất ra các mặt hàng trong nước này có đến 40% là bột giấy nhập khẩu. 

Tuy nhiên, nguồn bột giấy được nhập khẩu từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ và không phụ thuộc vào các nước 

Châu Á như Trung Quốc. 

Hiệp hội các nhà sản xuất giấy gia dụng Nhật Bản hay Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch 

cũng đã đưa giải thích vào ngày 28 tháng 2 rằng: hoạt động sản xuất và lưu thông vẫn đang được 

triển khai bình thường, đồng thời lượng tồn kho của các nhà máy có thể đảm bảo lượng tiêu dùng 

trong khoảng 3 tuần. 

Do đó, hoạt động sản xuất và cung cấp ra thị trường vẫn đang được diễn ra bình thường và không có 

gì đáng lo ngại về việc thiếu hụt các mặt hàng này trong thời gian tới. Chúng tôi đề nghị các bạn hãy 

yên tâm và có hành động bình tĩnh, đồng thời mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác của các bạn 

để tránh gây ra tình trạng mặt hàng giấy vệ sinh hay mặt hàng khác không tới được tay của người 

https://www.mhlw.go.jp/content/000608100.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/mask.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/mask.html


thực sự cần đến do hành vi mua tích trữ hay mua đi bán lại. 

 

【Thông cáo báo chí của Hiệp hội các nhà sản xuất giấy gia dụng Nhật Bản】 

“Đảm bảo đủ nguồn cung và tồn kho đối với mặt hàng giấy vệ sinh và giấy ăn” 

https://www.jpa.gr.jp/file/release/20200228055745-1.pdf 

 

Thời gian ủ bệnh 

Câu hỏi 20. Thời gian ủ bệnh là bao lâu? 

Theo hiểu biết của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện tại, thời gian ủ bệnh là từ 1 đến 12.5 ngày (thông 

thường là 5 ~ 6 ngày). Ngoài ra, từ thông tin có được cho đến nay về vi rút corona, người ta khuyến 

cáo nên theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày đối với người không nhiễm bệnh. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

 

Tư vấn khi có triệu chứng và vấn đề y tế đối với bệnh 
truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới 

Câu hỏi 21. Tôi nên làm gì khi bị ho hay sốt? 

Nếu bạn có các triệu chứng như sốt hay triệu chứng khác, xin hãy nghỉ làm (nghỉ học) và tránh đi ra 

ngoài hoặc tham gia các sự kiện. Việc nghỉ ngơi tốt cho chính bạn và cũng là hành động quan trọng 

góp phần hạn chế bệnh dịch lây lan. Để làm được điều này, cần đến sự thấu hiểu của các doanh 

nghiệp và toàn xã hội. 

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội cùng các bộ ngành liên quan cho rằng, điều quan trọng là phải 

hoàn thiện môi trường để người lao động có thể dễ dàng nghỉ ngơi và chúng tôi đã yêu cầu các tổ 

chức liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động hay các doanh nghiệp cùng hợp tác 

để hoàn thiện môi trường đó. 

Nếu bạn có triệu chứng như bị ho mà dùng tay để che khi ho hoặc hắt hơi, rồi lại dùng tay đó để 

chạm vào tay nắm cửa hay bề mặt khác thì sẽ làm cho vi rút bám dính lên các đồ vật xung quanh, dẫn 

đến khả năng có thể truyền bệnh cho người khác qua tay nắm cửa. Vì vậy, bạn hãy nhớ che khi ho 

hoặc hắt hơi. 

Đối với các triệu chứng cảm lạnh như sốt hay triệu chứng khác, hiện tại đa phần là do các bệnh khác 

mà không phải là bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới. Khi bạn cảm thấy lo lắng mình mắc 

https://www.jpa.gr.jp/file/release/20200228055745-1.pdf
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


cảm lạnh hay cúm…, vui lòng tham khảo ý kiện bác sĩ của bạn như từ trước đến nay. 

 

Chỉ khi nào bạn cảm thấy lo lắng về việc lây nhiễm vi rút corona chủng mới thì hãy liên hệ tới “Trung 

tâm tư vấn cho người từ nước ngoài trở về và người có tiếp xúc” (tham khảo Câu hỏi 25). Đặc biệt, 

nếu bạn đáp ứng các điều kiện đã công bố dưới đây về “Đối tượng nên được tư vấn và thăm khám”, 

vui lòng liên hệ với Trung tâm này để được tư vấn. 

- Trường hợp có triệu chứng cảm lạnh hay sốt từ 37.5 độ C trở lên và kéo dài tối thiếu 4 ngày 

liên tục (bao gồm cả trường hợp phải uống thuốc hạ sốt liên tục); 

- Trường hợp có cảm giác mệt mỏi rõ rệt hay khó thở (hô hấp khó): người cao tuổi, người có 

bệnh nền (tiểu đường, suy tim, bệnh đường hô hấp (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính…)), người 

lọc máu, người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch hay thuốc chữa ung thư; 

- Trường hợp có triệu chứng cảm lạnh hay sốt từ 37.5 độ C trở lên và kéo dài khoảng 2 ngày 

liên tục; 

- Trường hợp cảm thấy mệt mỏi rõ rệt hay khó thở (hô hấp khó). 

 

Câu hỏi 22. Làm thế nào để xác nhận bị sốt liên tục? 

Sốt là tình trạng xảy ra khi cơ thể có mắc bệnh truyền nhiễm, khối u hoặc chứng viêm. Thông thường, 

khi thân nhiệt từ 37.5 độ C trở lên thì được coi là bị sốt. Trong trường hợp ghi nhận sốt, bạn hãy đo 

thân nhiệt hàng ngày, ghi chép thông tin thân nhiệt và thời gian đo. 

 

Câu hỏi 23. “Trung tâm tư vấn cho người từ nước ngoài trở về và người có 

tiếp xúc” làm những công việc gì? 

“Trung tâm tư vấn cho người từ nước ngoài trở về và người có tiếp xúc” là nơi tiếp nhận điện thoại 

tư vấn từ mọi đối tượng và điều phối để đảm bảo người từ nước ngoài trở về và người có tiếp xúc 

được đến khám ngoại trú trong trường hợp bị nghi nhiễm. Trong trường hợp đó, bạn hãy đến khám 

tại cơ sở y tế đã được Trung tâm khuyến khích. Vui lòng không đến khám tại nhiều cơ sở y tế. 

Tại Trung tâm này, ngay cả trong trường hợp được đánh giá là nghi nhiễm, bạn hãy đến khám bởi bác 

sĩ mà bạn vẫn khám từ trước đến nay. Khi đó, nếu bác sĩ đã khám bệnh cho bạn nhận định có các dấu 

hiệu của bệnh viêm phổi, bạn nên trao đổi lại với Trung tâm để được xét nghiệm chẩn đoán vi rút 

corona bằng phương pháp PCR tại cơ sở y tế đã được khuyến khích thăm khám.  

Trung tâm này được bố trí tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc và tiếp nhận thông tin 24/24. Bạn 

vui lòng tham khảo trang chủ dưới đây để biết thêm chi tiết. 

Thông tin hỏi đáp về vi rút corona chủng mới (Danh sách các Trung tâm tư vấn cho người từ nước 



ngoài trở về và người có tiếp xúc): 

https://www.kokusaihiroba.or.jp/pages/news/details/?content_id=2788 

 

Câu hỏi 24. Hệ thống xét nghiệm PCR có đang được tăng cường hay không? 

Có thông tin phản ánh rằng “Tôi muốn xét nghiệm nhưng bị trung tâm y tế 

từ chối nên không được xét nghiệm”. Sẽ có những thay đổi gì khi được áp 

dụng bảo hiểm?  

 Trong trường hợp các bác sĩ xung quanh bạn (bác sĩ bạn thường khám bệnh…) cho rằng cần thiết, 

chúng tôi đảm bảo có đủ năng lực xét nghiệm để tất cả người bệnh đều được xét nghiệm PCR. 

 Cụ thể, cùng với sự hợp tác từ Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia, Phòng kiểm dịch, 

chúng tôi còn nhận được sự phối hợp từ các Trung tâm nghiên cứu y tế cộng đồng của địa phương, 

các công ty xét nghiệm tư nhân và các trường đại học…, đảm bảo năng lực xét nghiệm khoảng 6.000 

mẫu/ngày và dự kiến đến cuối tháng 3 là trên 8.000 mẫu/ ngày. 

 Ngoài ra, để giúp cho người bệnh có thể dễ dàng được xét nghiệm, chúng tôi đã bắt đầu áp dụng 

chính sách bảo hiểm y tế cho hạng mục xét nghiệm PCR. Khi một người từ nước ngoài trở về hay 

người có tiếp xúc cần được xét nghiệm ngoại trú theo giới thiệu của Trung tâm tư vấn cho người từ 

nước ngoài trở về và người có tiếp xúc (tiếp nhận thông tin 24/24h), người đó có thể trực tiếp yêu 

cầu cơ sở xét nghiệm tư nhân thực hiện xét nghiệm mà không cần thông qua Trung tâm y tế. 

 Trong trường hợp bác sĩ ở gần bạn nhận định cần xét nghiệm PCR, bạn sẽ được giới thiệu và khám 

bệnh ở khu khám ngoại trú cho người từ nước ngoài trở về và người có tiếp xúc, sau đó được xét 

nghiệm dựa trên đánh giá của bác sĩ thăm khám đó. 

 

 Để không xảy ra tình trạng bị từ chối do hạn chế về năng lực xét nghiệm tại địa phương, chúng tôi 

có biện pháp cung cấp liên tục các loại thuốc thử trên diện rộng và chính phủ với vai trò trung gian 

cũng tham gia chặt chẽ hơn bao giờ hết để đảm bảo chắc chắn thực hiện được những xét nghiệm 

cần thiết tại các địa phương. 

 Đồng thời, hiện tại, chúng tôi đang triển khai nghiên cứu để phát triển bộ kit thử nhanh có thể 

giảm đáng kể thời gian xét nghiệm. Mục tiêu bộ kit này sẽ được đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế 

vào giữa tháng 3. 

 



 
 

 

Câu hỏi 25. Nếu lo lắng bị nhiễm vi rút corona chủng mới, không nên đến 

khám ngay tại cơ sở y tế, cũng không nên khám tại nhiều cơ sở y tế. Tại sao 

lại phải như vậy? 

Trước hết, ngay cả khi xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh hay sốt, mệt mỏi, khó thở, tình trạng hiện 

nay đa phần là do mắc các bệnh khác (như bệnh cảm cúm…) mà không phải bệnh truyền nhiễm do 

vi rút corona chủng mới. Trong trường hợp bạn cảm thấy lo lắng mình mắc cảm lạnh hay cảm cúm, 

vui lòng trao đổi với bác sĩ của bạn như từ trước đến nay. 

Mặt khác, những người nghi nhiễm vi rút corona chủng mới sẽ được thăm khám tại “Khu vực khám 

ngoại trú cho người từ nước ngoài trở về và người có tiếp xúc” do Trung tâm tư vấn cho người từ 

nước ngoài trở về và người có tiếp xúc” giới thiệu. Do đó, nếu bạn cảm thấy lo lắng việc nhiễm bệnh 

nhưng không nhận tư vấn phù hợp mà đến khám tại các cơ sở y tế có khu vực khám ngoại trú này thì 

bạn sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh trong trường hợp bạn không bị bệnh truyền nhiễm do vi rút corona 

chủng mới. 

Ngoài ra, chỉ khi nào bạn cảm thấy lo lắng bị nhiễm vi rút corona chủng mới, trước hết bạn hãy liên 

lạc tới Trung tâm để được tư vấn. Trong tài liệu này chúng tôi không công khai các cơ sở y tế có “Khu 

vực khám ngoại trú cho người từ nước ngoài trở về và người có tiếp xúc” được giới thiệu. Điều này 

là do, chúng tôi đã có bài học kinh nghiệm trước đây, vào thời điểm đại dịch cúm năm 2009, đã xảy 

ra tình trạng người đến khám bệnh tập trung quá đông tại khu vực khám ngoại trú của những cơ sở 

- Có thể trực tiếp yêu cầu cơ quan xét nghiệm thực hiện theo đánh giá của bác sĩ ngay cả trong trường hợp Trung tâm y tế đánh giá không thuộc đối tượng xét nghiệm hành chính 

- Xét từ quan điểm ngăn ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện và kiểm soát độ chính xác, yêu cầu thực hiện xét nghiệm tại Khu vực khám ngoại trú cho người trở về từ nước ngoài và người có tiếp xúc   

 

Hệ thống xét nghiệm PCR vi rút corona chủng mới sau khi được áp dụng bảo hiểm 

- Trong thời gian tới, tiếp tục cân nhắc việc mở rộng các hạng mục xét nghiệm được áp dụng bảo hiểm dựa trên tình trạng hoàn thiện hệ thống của cơ sở tư nhân. 

NGƯỜI BỆNH 

Bác sĩ thường khám, cơ sở y tế thông thường 

Trung tâm tư vấn cho người trở về từ nước ngoài và người có tiếp xúc 

Khu khám ngoại trú cho người trở về từ nước ngoài và người có tiếp xúc 

Trung tâm y tế 

TT Nghiên cứu sức khỏe 
địa phương 

Đơn vị xét nghiệm  
tư nhân 

Đơn vị xét nghiệm có 
xét nghiệm PCR 

Quy trình xét nghiệm được áp dụng bảo hiểm 

Trao đổi Khám 

Trao đổi, khám 
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Mở rộng dần 



y tế đặc biệt tại một số tỉnh thành, làm mất thời gian để xử lý cho những trường hợp thực sự khẩn 

cấp. Đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo ưu tiên tiếp nhận những trường hợp khẩn cấp (ví dụ: 

người bị bệnh nặng cần được hồi sức tích cực). 

 

Câu hỏi 26. Tại Osaka đã ghi nhận trường hợp xác nhận nhiễm vi rút corona, 

sau đó ra viện. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm PCR sau đó cho thấy phản ứng 

dương tính. Tại sao lại như vậy? 

Thông thường, một khi nhiễm bệnh đã thuyên giảm, rất khó có khả năng bị tái nhiễm trong thời gian 

ngắn. Mặt khác, ngay cả trong trường hợp kết quả xét nghiệm PCR là âm tính nhưng do chưa khỏi 

bệnh hoàn toàn nên có trường hợp tái nhiễm sau khi đã thuyên giảm. 

Với trường hợp lần này, người bệnh đã được xác nhận là nhiễm vi rút corona chủng mới, sau đó 

người bệnh được ra viện và khi xét nghiệm PRC một lần nữa thì thấy xuất hiện phản ứng dương tính. 

Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng, cần tiến hành thu thập thông tin chi tiết hơn, cùng Viện 

nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia và các chuyên gia tiến hành phân tích và thực hiện biện pháp 

ứng phó cần thiết. 

 

Câu hỏi 27. Vi rút corona chủng mới có làm cho bệnh dễ trở nên nghiêm trọng 

hay không? 

Người nhiễm vi rút corona chủng mới đa phần là ở thể nhẹ hoặc được chữa khỏi. Trong số các ca 

bệnh trong nước, nhiều trường hợp xuất hiện sốt hay triệu chứng hô hấp kéo dài trong khoảng trên 

dưới 1 tuần, nhiều người bệnh cũng cho thấy cảm giác mệt mỏi rõ rệt. 

Trong trường hợp viêm phổi do vi rút corona trở nên nghiêm trọng, đã ghi nhận có những ca bệnh 

cần điều trị tích cực như thở máy và thời gian nhập viện dài hơn so với nhập viện do cúm mùa. Những 

ca bệnh là người cao tuổi hay có bệnh nền (tiểu đường, suy tim, bệnh đường hô hấp…) được cho là 

có nguy cơ cao bệnh tiến triển nặng. 

Kết hợp các ca bệnh phát sinh tại nội địa Nhật Bản và các ca bệnh là người trở về nước trên chuyến 

bay từ Vũ Hán, trong số 533 ca bệnh có xét nghiệm PCR dương tính và có triệu chứng, số ca bệnh 

nặng (cần thở máy hoặc nhập viện để điều trị tích cực) chiếm khoảng 5% (tính đến ngày 12 tháng 3). 

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Trung Quốc (China CDC), theo dữ liệu của 

khoảng 44.000 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh truyền nhiễm do vi rút coronai tại Trung Quốc 

cho đến ngày 11 tháng 2, số ca bệnh nhẹ không ghi nhận triệu chứng khó thở (khó hô hấp) hay triệu 

chứng khác chiếm một tỉ lệ lớn là trên 80%, số ca bệnh có xuất hiện tình trạng khó thở hoặc nghiêm 

trọng dẫn đến suy hô hấp chỉ chiếm dưới 20%. 



http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-

fea8db1a8f51?from=timeline&isappinstalled=0 

 

Tham khảo: Báo cáo số ca bệnh từ Trung tâm nghiên cứu quốc gia về y tế toàn cầu 

http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/2019ncov_casereport_200205.pdf 

 

Câu hỏi 28. Trường hợp bị nhiễm vi rút corona chủng mới khi đang mang thai 

thì có những triệu chứng gì? Có ảnh hưởng đến thai nhi hay không? 

Nhìn chung, trong trường hợp xuất hiện viêm phổi khi đang mang thai, có khả năng bệnh chuyển 

biến nặng hơn so với khi không mang thai. Do đó, bạn cần liên lạc đến “Trung tâm tư vấn cho người 

từ nước ngoài trở về và người có tiếp xúc” được bố trí tại Trung tâm y tế gần nhất trong những trường 

hợp sau: 

- Có triệu chứng cảm cúm hay sốt từ 37.5 độ C trở lên trong tối thiểu 2 ngày liên tiếp; 

- Có cảm giác mệt mỏi rõ rệt hay khó thở (khó hô hấp). 

Ngoài ra, dù chưa rõ ràng về những ảnh hưởng tới thai nhi nhưng hiện tại cũng không có báo cáo về 

những rối loạn tới thai nhi. Chi tiết xin vui lòng tham khảo trang web sau. 

HIệp hội bệnh truyền nhiễm sản phụ khoa Nhật Bản: Danh mục thông tin 

 http://jsidog.kenkyuukai.jp/information/index.asp? 

 

Trung tâm tư vấn cho người từ nước ngoài trở về và người có tiếp xúc 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 

 

Tạm thời đóng cửa trường học (tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông, trường hỗ trợ chuyên biệt) 

Câu hỏi 29. Ngày 28 tháng 2, Thủ tướng Abe và Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn 

hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ - ông Hagiuda - đã yêu cầu tạm thời 

đóng cửa tất cả các trường học trên toàn quốc (tiểu học, trung học cơ sở…) 

kể từ ngày 02 tháng 3 cho đến kỳ nghỉ xuân. Vậy tại sao yêu cầu này được 

đưa ra tại thời điểm này? 

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?from=timeline&isappinstalled=0
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?from=timeline&isappinstalled=0
http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/2019ncov_casereport_200205.pdf
http://jsidog.kenkyuukai.jp/information/index.asp
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html


Hiện tại, bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới đã xuất hiện lẻ tẻ các ca bệnh không rõ 

đường lây nhiễm tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Dựa trên kiến thức của các chuyên gia, như 

tinh thần của “Phương châm cơ bản về các biện pháp đối phó với bệnh truyền nhiễm do vi rút Corona 

chủng mới” được tổng hợp vào ngày 25 tháng 2, để hạn chế sớm sự lây lan của bệnh dịch, việc ngăn 

ngừa lây nhiễm và truyền bệnh trong cộng đồng là biện pháp vô cùng quan trọng. Thời điểm một, hai 

tuần này là thời điểm hết sức quan trọng. 

Bệnh truyền nhiễm do vi rút corona được cho là lây lan qua giọt bắn hay lây lan qua tiếp xúc. Tại các 

địa điểm có nhiều hoạt động hàng ngày tập trung đông người trong thời gian dài như trường học 

được cho là nơi có nguy cơ lây nhiễm tăng cao. Ngoài ra, mặc dù người ta đã chỉ ra nguy cơ bệnh tiến 

triển nặng trên người cao tuổi nhưng cũng có những ca bệnh xuất hiện trên trẻ em. 

Tại các địa phương như Hokkaido hay thành phố Ichikawa, thành phố Osaka, thành phố Sakai, chính 

quyền địa phương đã quyết định cho đóng cửa trường học. Việc ngăn ngừa lây lan trên đối tượng trẻ 

em không chỉ hạn chế tại các địa phương này mà cần giảm thiểu nguy cơ lây lan trên toàn quốc. 

Vì lý do này, với quan điểm xem xét đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ em được đặt lên hàng đầu, 

do đó đã yêu cầu tạm thời đóng cửa tất cả các trường học (tiểu học, trung học cơ sở…) trên toàn 

quốc cho đến khi bước vào kỳ nghỉ xuân. 

 

Câu hỏi 30. Người ta quan ngại về việc đóng cửa trường học tạm thời làm 

cho việc học tập của trẻ em bị chậm lại, không đảm bảo đủ giờ học dẫn tới 

trẻ không được lên lớp hoặc tốt nghiệp. Có những biện pháp nào sẽ được 

triển khai để ngăn ngừa tình trạng này? 

Điều quan trọng là phải hỗ trợ các em để không gây ra tình trạng việc học tập của các em bị quá chậm 

do đóng cửa trường học tạm thời làm cho trẻ không thể học tập tại trường. 

Để làm được điều này, chính phủ đã yêu cầu các trường học và Hội đồng giáo dục thực hiện các biện 

pháp hỗ trợ cụ thể dành cho trẻ em trong khoảng thời gian đóng cửa trường học tạm thời thông qua 

nhiều hoạt động hỗ trợ việc học tập của các em như: nhà trường cung cấp các phiếu bài tập, học tập 

tại nhà với các giáo trình, điện thoại tư vấn về bài học cho trẻ em học tập tại nhà… 

Bên cạnh đó, chính phủ cũng yêu cầu các trường học và Hội đồng giáo dục có biện pháp linh hoạt 

trong việc chứng nhận hoàn thành năm học hay công nhận tốt nghiệp cho các em cũng như cân nhắc 

kỹ lưỡng để không gây ảnh hưởng đến lợi ích của trẻ như việc xét lên lớp, học tiếp lên… 

 

Câu hỏi 31. Nhà trẻ, trường mẫu giáo có đồng loạt bị đóng cửa tạm thời? 

Nhà trẻ và trường mẫu giáo vẫn hoạt động như bình thường. 



Tuy nhiên, trong trường hợp có trẻ em hoặc nhân viên của các cơ sở này mắc bệnh truyền nhiễm vi 

rút corona chủng mới hoặc chính quyền địa phương có các trường này nhận định bệnh đang lây lan 

trên địa bàn đó thì có thể tạm thời đóng cửa nhà trẻ hay trường mẫu giáo. Trong trường hợp này, đề 

nghị thực hiện các biện pháp thay thế như trông giữ trẻ tạm thời tại nhà hoặc hình thức giáo viên 

mẫu giáo đến nhà trông giữ trẻ…  

Ngay cả đối với cúm mùa, trong trường hợp có nhiều trẻ hoặc nhân viên nhà nhẻ, trường mẫu giáo 

mắc bệnh, các trường này có thể cho đóng cửa tạm thời tùy theo quyết định của từng trường như 

trước đây. 

Câu hỏi 32. Liên quan đến trẻ em và học sinh tạm thời trở về nước từ Trung 

Quốc, hiện tại chính quyền đang có những nỗ lực gì nhằm hỗ trợ trẻ quay 

trở lại trường học sau khi về nước và ngăn chặn tình trạng bắt nạt (kỳ thị)? 

Chúng tôi cho rằng điều quan trọng là phải hỗ trợ về giáo dục, trong đó tiêu biểu là đảm bảo cơ hội 

được học tập cho trẻ em và học sinh tạm thời trở về nước từ Trung Quốc. Do đó, trong trường hợp 

trẻ có mong muốn nhập học vào một trường học của địa phương nơi cư trú sau khi về nước hay có 

câu hỏi hoặc vướng mắc về thủ tục sau khi được tiếp nhận, trước tiên xin vui lòng liên hệ tới các đầu 

mối liên lạc sau đây. 

 

Loại hình trường học Đầu mối liên lạc 

Trường công lập 

(Trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở, 

trung học phổ thông, trường hỗ trợ chuyên biệt…) 

Hội đồng giáo dục của các tỉnh/thành, 

quận/huyện, phường/xã của nơi cư trú hiện tại 

(Người phụ trách công tác học tập của học sinh 

sinh viên)  

Trường quốc lập, tư thục Văn phòng trường của trường đó 

 

Ngoài ra, trong trường hợp phát sinh nhiều vấn đề do chuyển trường hay tiếp nhận tạm thời khi đột 

ngột trở về nước từ Trung Quốc, chúng tôi có bố trí nhân viên tư vấn về giáo dục tại “Tổ chức xúc tiến 

giáo dục trẻ em tại nước ngoài (Japan Overseas Educational Services)” để có thể tư vấn cho không 

chỉ học sinh và người giám hộ mà còn tư vấn cho cả các giáo viên và cán bộ nhân viên của trường học 

nơi tiếp nhận các học sinh đó. Đây là những hoạt động hỗ trợ dựa trên kiến thức chuyên môn và 

chúng tôi mong muốn quý vị hãy sử dụng đến chương trình hỗ trợ này. 

Thông tin liên lạc của Tổ chức xúc tiến giáo dục trẻ em tại nước ngoài: 

Thời gian tiếp nhận thông tin: 10:00 ~ 17:00, từ thứ hai đến thứ sáu 

Điện thoại liên lạc: :  +81-3-4330-1351 (Gọi từ nước ngoài) 

   03-4330-1351 (Gọi trong Nhật Bản) 



Tại trường học, chúng tôi không cho phép tình trạng “bắt nạt” hoặc “kỳ thị” đối với trẻ em và học 

sinh với lý do là bệnh truyền nhiễm corona chủng mới. 

Do đó, về phía Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (Bộ GDVHTT&KHCN) 

đã yêu cầu các trường học và hội đồng giáo dục triệt để thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền để 

sát cánh cùng các em học sinh, người giám hộ và xử lý một cách thích hợp dựa theo Luật xúc tiến các 

biện pháp phòng chống bắt nạt hay “Phương châm cơ bản phòng chống bắt nạt”. Ngày 07 tháng 2, 

ông Hagiuda - Bộ trưởng Bộ GDVHTT&KHCN – đã đưa ra thông điệp sau đây: 

(1) Hành động bình tĩnh dựa trên kiến thức đúng đắn; 

(2) Thu thập và nắm bắt thông tin chính xác để thực hiện điều trên; 

(3) Yêu cầu tuyệt đối không tha thứ cho hành vi bắt nạt hay kỳ thị, có biện pháp xử lý thích hợp. Do 

đó, Bộ GDVHTT&KHCN sẽ đăng tải trên trang web riêng trên hệ thống trang chủ của Bộ 

GDVHTT&KHCN và phổ biến qua SNS. 

Vui lòng sử dụng các thông tin này (chia sẻ thông tin…) để tăng cường hoạt động chỉ đạo hướng dẫn 

hàng ngày cũng như tạo được sự chú ý tới hoạt động tại trường học. 

Tham khảo: Đường link riêng về vi rút corona chủng mới tại trang chủ của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể 

thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản: 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html

