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COVID-19COVID-19

Thông qua ti#p xúc bàn tay v)i
v$t hay b' m*t nhi+m khu,n,

sau %ó tay s- lên mi.ng, m/i hay m0t

Thông qua ti#p xúc g1n
g/i v)i ng2-i b3 b.nh

Khi ti#p xúc tr4c ti#p v)i các h5t
li ti nhi+m khu,n (do ho ho*c h0t h6i)

c(a ng2-i nhi+m b.nh

COVID-19 là gì?
COVID-19 (B.nh cúm Corona 2019) là m"t b.nh truy'n
nhi+m gây ra b7i 1 ch(ng virus corona m)i.

Ng2-i già

Virus Corona thu"c nhóm virus gây ra b.nh v' hô h8p 7
ng2-i, có th& 7 m9c c:m cúm thông th2-ng ho*c
nhi+mtrùng n*ng nh2 viêm ph;i

Lây nhi+m Nh<ng nhóm có nguy
c6 nhi+m b.nh cao

Nh<ng ng2-i có ti'n s= b.nh
(b.nh v' tim/ ph;i,

ung th2 ho*c ti&u %2-ng…)



NH!NG TRI"U CH#NG
C$A COVID-19
NH!NG TRI"U CH#NG
C$A COVID-19

B%n c&n làm gì khi kh'i phát các
tri(u ch)ng, ho*c khi b%n

ti+p xúc g&n g,i v-i
ng./i nhi0m COVID-19?

Th/i k1 2 b(nh

S3t Ho khan Viêm h4ngH5t h6i

Kh'i phát tri(u ch)ng
1-14 ngày

t7 lúc nhi0m b(nh

C8nh báo
B%n có th9 nhi0m b(nh

mà không có b:t
k1 tri(u ch)ng nào

N+u b%n c8m th:y không
kh;e, hãy <i g*p bác s=.
N+u không, hãy ' nhà

T> cách ly và
không ti+p xúc
v-i ng./i khác

Theo dõi s)c kh;e và
t> ki9m tra nhi(t <?

c6 th9 th./ng xuyên

Không dùng chung
d5ng c5 @n u3ng và

chia sA th)c @n 

RBa tay th./ng xuyên,
và b; kh@n gi:y
<ã dùng thCng
vào thùng rác

KhB trùng th./ng
xuyên bD m*t ti+p xúc,

<E gia d5ng và các
vFt d5ng cá nhân
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R!A TAY "ÚNG CÁCHR!A TAY "ÚNG CÁCH
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Làm +,t tay v,i n+,c Cho dung d-ch
vào lòng bàn tay

Chà 2 lòng bàn
tay vào nhau

Chà lòng bàn tay này
lên mu bàn tay kia

Chà m.nh gi/a
k0 các ngón tay

Chà m1t ngoài các ngón tay c*a
bàn tay này vào lòng bàn tay kia

Chà ngón tay cái c*a bàn
tay này vào lòng bàn tay kia

Chà các '2u ngón
tay và móng tay

Chà c3 tay c*a bàn tay
này vào lòng bàn tay kia

R4a s.ch tay d+,i vòi n+,c
ch5y và lau khô tay. Gi6 b.n

'ã có bàn tay s.ch!

Dùng dung d-ch r4a tay
khô n%u không có
n+,c và n7i r4a tay



PHÒNG TRÁNH COVID-19PHÒNG TRÁNH COVID-19

Tránh ti!p xúc g"n

Che mi#ng khi ho
và h$t h%i

& nhà nhi'u nh(t có th)

*eo kh+u trang
khi ra ngoài

R,a tay th-.ng xuyên

Làm s/ch và kh, trùng

Tránh s. tay lên m$t,
m0i và mi#ng

Tránh n%i 1ông ng-.i

1M
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