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༒༊༒ༀ༞༊༔༂ༀႪ༒ༀ༞«¬´ §¬´
«ཾႉ«༅໌༒༃༞ༀ༁

༒ༀ༞༊ༀ
༒༊༒ༀ༞༊༔༂ༀႪ༒ༀ༞«¬´ §¬´ပ§N§ၨ༂
༒༊༒ༀ༞༊༔༂ༀ༅ဓ༅༊໐༂༒ༀ༞༧

༅༊ဓ༁༦༄
 §¬´༒ༀ༞༒Ⴔ༂༊࿚༒༊༒ༀ༞༁༦༄༂ဒ༒ဒ໔~႐Ⴝ་Ⴊ༅༅༆
༒༒༆ྤྦྷ༂ၼༀ༅༒༆༞Ⴍ༂་႑~༊༅༒ၻ~༅ဒဉ၃ༀ༊༆~໔ཇ༒ႁ
༊ႆ༂~Ⴔ༅ༀ~༊໌༃༒၃ႚ༒༆༞༅ဒဉ༒ႏ༊༂~༅༒ၨ་༦༩~ໝ༦༊ༀ༒༆༞
༂~༊~Ⴌ༁༒༆༞ༀ་႐ႈ༁༒༩࿚༒ༀ༞༁༦༄༒ႏ໐་ၨ
၆༁ၼဒ༆໒༊༑༒ༀ༞༁༦༄༒༆༞໐་༩႐༒႙༄༒ༀ༞༁༦༄༦
༒༊་ༀ~༅༆ༀ༩ႶႪႴༀ႑~၆༒ႏ༒ႏ༊༂༒༆༞ႏ༊༪༁࿚༂༂་ဓ
ႆ࿋༒ༀ༞༁༦༄໐႐༆་༧
༒ༀ༞༒Ⴓ༒༂ဒ໐༂༅໌༪༁༊ༀ႙༂༅༆Ⴍ༊༂~໔ངༀ႙༂༅
༆Ⴍ༊Ⴋဒྶ༒ༀ༞~༒ႈ႐༄႑༅༆༒ႈ႐༄႑༒Ⴓ༒༂ဒ༂
ၨ~ႆဉༀ་ྥ་Ⴌ༅༆༒༆༞༆༑~༦༊༂༒༆༞༂༩ྐྵ༂༁༂༊༁Ⴋ
႑໐ႿႶ§༂༂༦ႄ༊༊ႅ࿚༂༦ႄ႑໐༇࿚႐༆་༧
༂Ⴊ၆༁ၼဒ༅༆༒༅༘༻་ႋ༂၆༁ၼဒ༆໔༊ဉႆဉༀ
၅~༆༑༆༊༒༆Ⴟ༊~༂་ྷ༊༂~ༀ༊ႆ༒༆༞၄Ⴝ༊ༀ༁
༒ༀ༞༊༊໐႑༒ၨ༂་ྷ༂༊༦༂ §¬´༅Ⴔ༇ၫဒ༅༆༂
༒༊႒ဒ႐༒ၻႆ༂ဒ༇Ⴖ၃ༀ༒༞༊ႅႫဒྶ༒ༀ༞ §༒༁༅
༆་ဩဒ༒༂ႁ༁ၫ࿚ༀ༁࿚༂༦༂ႁ႐༆་༧༂༂༊ႁ༊
༒ၕ~Ⴖ༂༂༅༊ႁ႑༆༊ၨ༒Ⴓ༒ႏ
༂Ⴊ၆༁ၼဒ༅༆ྥဒ༂༔༂༢་ႋ໔༊ဉႆဉༀ၅~༆༑
༆༊༒༆Ⴟ༊~༂་ྷ༊༂~ༀ༊ႆ༒༆༞၄Ⴝ༊໐ༀ༁
༒ༀ༞༊༊༂༁༒༊ႆ႑༒ၨ༂་ྷ༂༊༦໐
༒༁༞༒༅༘༢༅໌႐༊༒ၻ ༒༊ༀႆ༂༁ပ༂~༅ဒ༂༃༒ဒ¬«§
«¸༊༂༦ §¬´Ⴔ༢༆༊ཇ༊ႊ༁༌ၨ࿚႐ဩ༆་༧~༂༊
༅༊ၬႴ༂႙༊࿚ §¬´࿚࿚༂༒༁༅༆་ဩဒ༒ႏཇ ཇ 
Ⴔ༒༊༒ༀ༞༁༦༄ༀ༒༒༆ྤྦྷ༂~ႶႪႴༀ႑~༅໌༊༭༊༂~

Ⴔ༅ༀ~༒ႏ༊༂໔༊၆༒ႏ༒ႏ༊༂~༅ဒဉ༒ႏ༊༂໐༇࿚༂ༀ
༒༊༭༊༊ႄ࿚༂༁༌༦໐༇༆་༧႐༒႙༄༒ဒ༇ၫဒ༇Ⴖ
༂༂༁༌ၨ༒༆༞Ⴊ༂໌၉༃༦ༀ࿚༂ဒ໐႐༆་໔ཊ §¬´
ၬႉ༂༃༒ဒ၉༑࿚႑༒ဒႭ༂༒༆༞ၫႈ༒ༀ༞༊༊༒ဒ
་༂༒ဒႭ༒ༀ༞༁༦༄ႋဒༀၨ႐༆་༒ༀ༞༁༦༄
༊༁࿚༅໔ཨ༊༂႐༆་༧༂ႄဒ༂ༀ༒༂Ⴊ༒ႏ༒༆༞་༂໐႑
༂་ྷၾ࿋႑༒ၨ༊༁ႄཨ༒ི༒ဒႭ༒ༀ༞༁༦༄་༂་ၩ࿊༒ༀ༞
༁༦༄༒༊༊༁༦་༂༆་༧ဒ༂࿚་༆་ႉ႒༂~
༂ႁ༊ႁ༒ၻ༄ဒ༒ဒ༂༊༒ဒ༒ဒ༊༁࿚༅༒ༀ༞ཆ࿚࿚༂
༂་ྷၾ࿋႐༆་༧༂ၼ༅༆ༀ༢༂༊ႁ༊༒Ⴜႆ࿋ §¬´
༒ༀ༞༊ༀ႓၆༁ၼဒ༇ཇ Ⴖ༁༂༦༁་༒ၫ࿚ໞ༌
༒༒༩༑༒ༀ༞༊༊໐໐Ⴟ༂ §¬´༅༊႑༒ဒႭ
༒࿚༂࿚႐ဩ༆་༧༂ၼ ပ༂~ §¬´ဒ࿚༧ႅ༒ဒཇ
 ໐႑ྐྵ༇༆་༧༅༆ༀ༢ဒ༒༞༊ༀ໐࿚༒࿚ဒ࿚
༒༊༇၆༁ၼဒ༅༊༒၃༦༄༂~ဒ࿚ༀ༁၆༁ၼဒ༅༊႒༂
ཇ ༂ႁ႑໐໒ྐྵ༂ၼ

༅ၨ၃༒ႁ༄༊ༀ༅༆၆ႁ༂༒ༀ༞༁༦༄႑༂༊༁
༅ၨ၃༒ႁ༄၃ༀ༊ༀ႙༂༅༁ၖဩ~Ⴄ༑Ⴃ༒༆༞༂Ⴊဒ༅ၨဒ
༧ႅ~༒ྥༀ༂༊ၾ༒༅༞ႈ༒༆༞༒ྥༀ༂༊༆ༀ༆༊༅ၨ၃༒ႁ༄༧ႅ
ၪ໐༇࿚༒ႏႁ༂༁༂༊༊႙ༀ༅༆༒༆༞༊༨ႁ༑༆Ⴊ༅་Ⴍၨ༇
༔༂ༀ༅་ༀ༊༆་ၗ༒༘༄༊༁Ⴌ༊༂၄Ⴝ༒༊༒༆༞໐Ⴊ༒ၨဒ
¬Ⴋ¬¯༦༂༊ༀ༊༅༂ༀ~LHBQNM၃ༀ༒ၟ༂་ဓ༅༆ༀ
၃ༀ༒ၟ༂༁®༦༂་ဓ༒ྥ၆ႁ༂ႉ༊໌ཀྵ༦༒Ⴊႆ༊༁༦ၖ༆་

༇༊ༀ
၃ༀ༊ༀ༊ༀ၃ༀ༊ༀ~༒ༀ༞༁༦༄၃ༀ༊ༀ~၃ༀ༔༂ༀႪ༊ༀ
༅༆~ཪ༔༂႐༊༂໐༇࿚༒ႏ

༂་༇་༦႑

 §¬´ဒ࿚ༀ
•

 §¬´ဒ࿚~ §¬´༒ༀ༞༒ဒ~႐༒႙༄༒ဒႆ࿋༒ༀ༞༊༊༅༆
ༀ༒ဒၩဓႭဒༀ༦༄༊༧ႅ༁༊ၽ༒ႏ

ဒပ~ §¬´༅༆༊༂༅Ⴊ༒༅༘༻၃ༀ༊ༀႄဒ༦
༒༂༁༧ဒ༅ໟ༄༒༊༂་༆࿚႑ၨ R༅໌༒༞༒ဒ
༔༂ༀ༅༒ༀႴ໔ႄༀ༦༄༊༂༅༆༊໒༅་༁༒Ⴊ
•  §¬´ဒ࿚ༀႫༀ་႐ဒ~༔༂ༀႪ༅ၨ၃༒ႁ༄႑༒ၨ
༂༊༂༧ႅ༅༆༊༅༊ༀႪ༊༂~༌࿚၄ႄႫ༧ႅ༅༆༒༊
Ⴊ༊ဒႴၫႶ࿋༂ༀ་༇ဪ໐Ⴟ R࿈༂༂࿚༂༊༒༊༒ၨ
༂႙༊༂༦༂༒ R༂࿚ဒ༁༊༒༊࿚༒ဒ~
ဒ࿚༁༊࿚၆༁ၼဒ࿈༂ပ༇ၾ
•  §¬´ဒ၄Ⴝ႐Ⴊༀ༅༆༊~ႆ༊ༀ §¬´ဒ࿚༧ႅ༒ၨ
༂་༅༆༅༆༊༂༒࿚༊࿚༒༂ၕ႐༒༂༒༊ၫ༂ဒ
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•

༒༅༘༻໔༒Ⴊ
ဓ༂༒༅ဒ၄႑ྐྵༀ༆༊ༀ་နႂႪ႑༒༆༞༒༂࿚ႂႪ႑ၨ༂་ဓ༅༊
༦ႄ༊༊ༀၨྐྵༀ༒༁༅࿚~༆་༧ༀၨༀ༒༂࿚၆༁ၼဒ༅ႭႭ
ༀႪ༊༂༦༂࿚༂༊ဒ༊༒༁༅࿚༆༊༂༒ဒ໒ႈ༁༊Ⴋྦ
༅༌႐་ྷ༒༘ႉ༆༊༊ႄ༅ႄ༅န༊ༀ༦༄༊༂༦༂࿚༂༊་န
ၾ༧ႅ༅༊༒ༀႴ༂၆ႉༀ༦༄༊༂༅༆၃ༀ༊༂༇༒ༀ༞
་ႅ༂་༇་༦႑༅༆༊༂་࿚༒ႏ
● ༒༆༊ဩဒ༅႐ༀ໐༃ႈ༒༂ႪၫႶ༒ༀ༞ཆ၆༁ၼဒ༒ဒ႙༂༅
༔༂ༀႪ༅ၨ၃༒ႁ༄႑༂་༇་༦႐༆་༧༒ༀ༞༁༦༄໐၆༁ၼဒ
༑༒ༀ༞༁༦༄໐႒༂༒༆༊ဩဒ༅႐ༀ໐༃ႈ༒༂ႪၫႶ༦
་༇ဪ࿚༂႙༒ႏ
● ༒༊၃ༀ༂༊༆༊႐༊༧ႅ༒ၨ༒༆༞༊༨ႁႪ༊༂༁ႂဪႫྥ႐
༃ႈၫ༂ༀ༦༇ဩဒဓႫ༒༁༅་༇ဪ༂་࿚~༒ဒ
༃ႈၫ༂ༀ༦་༇ဪ༒ༀ༅༆໒༂࿚༧ႅ༒ဒႭ࿚
༅န༊ༀ༦༄༊༂၄Ⴝ༂༅་༁༧ႉ࿚༂ဒ
● ໝ༒ၕ໐Ⴊ~ၫ༅༆༊༅Ⴊႁ༃༧ႅ༒ဒ༂༇༧ဒ
● ႐༒႙༄༒ဒၫ~༊༅༒༆༞໐ႪႪႁ༃༧ႅ༒ༀဓༀ࿚
༅န༊ༀ༦༄༊༂၄Ⴝ༂༅་༁༧ႉ࿚༒༂ဒ༌༒ༀ༂་Ⴋ༧Ⴝ༊႐
༧ႅ༒ဒႭ࿚ྥ༒༆༞༒༊ༀ༂ႈ༂་ဓ༒༊Ⴊ༊ဒႪႁ༃༧ႅ༒ဒ
Ⴍ༒༆༞་Ⴊ༅༒༆༞༧႐Ⴍၨ༊༒ဒႭ႙༂༅Ⴊༀ༊༂ဒཅဒ༌࿚
႐࿚ༀ႓႐࿚၄ႄႫༀဒ


● ༧႐Ⴍၨ༊༒ၨ༒༆༞Ⴋ႐ྥႧ༊Ⴋ༧ဒໝ༒ၕၫ༅༆༊༅
༂ༀༀဒ၄ႄႫ႓ྥႧ၄༦༅Ⴔ༩࿋ါ་༆་ༀༀ
༒༆༊ဩဒ࿚༒Ⴊ
● ༀ༅ဒ༆༊༁༒༊༊࿚༒༅༞ဒ~༂༂༃༒ဒ࿚ༀ«༦༂࿚
ႈ༁ဒ໒ဒႭ໒༂་ၩ༆་༧༊Ⴋ༂༊༧ဒ༒ႏ༁༊ဒ࿚
၄ႄႫ༇Ⴍ~་༂༂ༀ༦༁ༀ༊Ⴊႁ༃༒༊ༀဒဓႭ༦
༒༁༅~༊Ⴋ༂༊༦༊႐༒ဒໝ༊໒ဒႭ༂༂༅༊ဒ࿚
༒Ⴊ༒ၨ༆Ⴍၨ༒༊་ၨ༒༆༞༌࿚༑႙༊༒༁༅႐࿚ༀ႑
༒༊་႐~²«¸Ⴋ³«¸၃ༀ༊ဈ༅༊ༀၨ႓࿚༒༅༞
ༀ༊༂༧ဒ၄ႄႫ༧ႅ༁༊ၽ႐ႈ༧
● ༂་Ⴋ༧Ⴝ༊႐༊༧ႅ༒ဒႭ~႐༄ၗ་ႅ༂༇༦༂༊་န༅༆༊༂ༀ
་Ⴌ༒ༀ༂་Ⴋ༧Ⴝ၄༂༅༊ဒ༅༆
● ႙༂༅༒ༀ༞༁༦༄໐႐~༃ႈၫ༂ༀ༦༇ဩဒ~ႂ༧༊༂
༊༒ဒ༊༅་ႈ༊༒ဒ~༒༆༞༊༨ႁႪ༊༂༁༊༒ဒ༂༇༧ဒ
༒ဒ༂༆༊༔༂໔༒Ⴊ༁༊ဒ
● ༒༆༊༑༆Ⴊ༂༊༊႙ༀ༦༂࿚༂༊་န
● ༂༂༃༒ဒ༅༂ༀ༦´´ဒ¬༧ဒ༑༆Ⴊၕႊཨပༀဓ༂༅
༒༆༊ဩဒ၄ႄႫ༇ၾ༒༅༞ྷၨ༆ၼ༒༊༦༒༁༞ༀၼྤ°°¸໌ཇၕႊཨၩႉ
ႊႁ¬«༦༂ༀၩႉႊႁ´´«༦༅ၩ႙ༀༀ~႐༊ྷ¬°§®«༦༊
༁༒ဒ༒༅༞༊༆ႄဒ༒༁༞༆၄༅༆༊~²«¸໐ႈ༒༊༒༆༊ႈ༅
႐༄ၗ༆ༀༀဒ
● ႙༂༅Ⴊༀ༊༂ဒ~༂༒༆༞၄༧ႅၨཅဒႪ༊༄႑໐࿚ၨ~
༑႙ༀႏ၄ႄႫ༧ႅ༅༆༊༃༦࿚༂༒༃༞༄໒༂་ၩ༆་༧
༂༊༊႐ༀဒ໒ဒႭႭႭ႐༄ၗ༊༃༅၄༆༊༅ႈ༂་Ⴋ
၃ༀ༒༃႐༄ၗ༆ༀༀဒ༒༁༞༆༒༊༂၄༅༆༊~ပ༇
༑༆Ⴊၕႊཨ¯´ဒ¬༧ဒ႐༄ၗ༆ༀༀဒ༂ༀၩႉႊႁ¯´«༦
༅°°¸༆ၼ༒༊༦༒༁༞ༀၼྤༀ༊༂༦໌ཇ༑༆Ⴊၕႊཨၩႉႊႁ¬«
ၩ႙ༀ~႐༊ྷ¬°§®«༦༊༁༒ဒ༒༅༞༊༆ႄဒ༒༁༞༆၄
༅༆༊~²«¸໐ႈ༒༊༒༆༊ႈ༅႐༄ၗ༊༃
● ༊ႄ༅ႄ༅န༊ༀ༦༄༊༂༅༆༧ႅ༅༆༊༁༊༂༆༁ဓႫ༊༊ༀ༂
༆༊ဓ༊࿚ༀဒ༅༂ༀ༦༁ႊႁ༊༦
༦༦༊࿋၄႑§SQ@OR༂࿚ༀဒ
● ༒༆༊༃ႅༀ၃ༀ༒ༀ༞༦༒༊༊༒༅༘༻༅ၨဒོ༂ༀ༊༂༦
༂࿚༂༊ဒ༅ༀ༆༊ༀ༒ႏ༁༦~༦ༀ༂࿚ႏ༊༊༅༆၃ༀ༊༂࿚
႐༒ႏ༦ཅဒ༒༅༊༦༄༊࿚ༀ༆་༧
● ၨ༊༒༊ༀဒ~࿚་ဒ༊༧ႅ༒ဒ༂༇༧ဒ

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Bengali Version)
༅༆ည༦༄༧ဒ༒༊ༀ༂༂༅႒ႆྐྵ༇ၫဒ༅༆༊ၫႶ࿋༂ༀ
ဓႁ༒༃༒༊ༀၼ

͵άΏΚΈΚΌΚͩΏΚΓέΏΚͷ«¬´ §¬´



«ͼΤΐΚͩ«΄ΚΛΏάͶΓθάΑΚΛ·΄


༅໌༊ༀ ໔༒Ⴊ

ΓθοΚ͵έΏΚάͷΏͫγΉΛЫ

༒༆༊໌༒༊໌ ༂ႉဒ ၄ ࿚༂႙ ༒༊༂ ༅໌༊ༀ ༂ႉဒ ༂༇༧ ༒༁༅
༆༊༂༒ဒ ་ྷ ༒༁༅ ໒ႈ༁༊ Ⴋྥပ༁་༒ၕ. ༒༆༊໌༒༊໌ ༂ႉဒ ၄ ༀ༂ႈ
/၃ༀ༒༃ ༒༂ ဒ ༧ႅ ༂་༇་༦႐ ༒༊༆་༧ ၨ, ໝ႒ဒ ༆ ༒༅༘༻໔༒Ⴊ
၄Ⴝ་ ၾ.

͵άΏΚΈΚΌΚͩΏΚΓ έΏΚͷ «¬´  §¬´ Δΐ Έ΄Φ Έ ͵άΏΚΈΚ ΌΚͩΏΚΓ §N§§ͯΏ еΚΏΚ
ͫγΉтέΏΚͷ͡













COVID-19 ༒ༀ༞༒ဒ ༁༊ၽ ༒༁༅ ༀ༦༄༊ ႑ ༂ ဓႁ༒༃ဒ ပ༂
༅໌༊ༀ ༒ༀ ༅ၨ၇ႁ༒ဒ COVID-19  ༒Ⴔ༂ ဒ࿚ༀ༁༦
༂ဒ. (COVID-19 ဒ࿚ༀ ၄Ⴝ ႐Ⴊༀ ༅༆༊, ႆ༊ༀ COVID-19
ဒ࿚ ༧ႅ༒ၨ ༂་༅༆ ༅༆༊ ༒࿚༊࿚ ༒༂ၕ ႐ ༁ဒ:
VVVBNUHCU@BBHMDFNUGJ) ;
༊༨ႁ Ⴊ༊ ་ༀၴ༒ဒ ༂༇༧ဒ ༅༆ ༆་༧༊༦ ༀ ༒༂࿚
၆༁ၼဒ ༅ ႭႭ ༅༊ ༀႪ༊༂༦ ༂࿚༂༊ ဒ.
༃ႈၫ༂ༀ༦ ༇ဩဒ ༅༆ ༅༌ ႐ ་ྷ ༒༘ႉ
༅န༊ༀ༦༄༊༂༦ ༅༆ ࿚ ༅န༊ༀ༦༄༊༂ ༂࿚༂༊ ဒ.
࿚ ༅န༊ༀ༦༄༊༂ ဓༀ Ⴋ ༀဒ, ༀ ༅ဒ ༅༆ ༁ ༅ ࿚
༒༅༞ဒ, ༒ဒ ༂ ༂༃༒ဒ ࿚ༀ 20 ༦ ༒࿚ ႈ༁ဒ, Ⴍ༂
༁ ༅ ༒༅༞ ໒༂ ་ၩ ༆་༧ ༊Ⴋ ༂༊༧ဒ ႐༇ဒ; ࿚ ༒Ⴊ༒ၨ
༆Ⴍၨ ༒༊་ ၨ, ༒༆༞ ༌࿚ ༑႙༊ ༒༁༅ ၄ႄႫ ༒༊༂ ႐, 70
Ⴋ 80% ༦༂༊ ໐ႈ༒༊༒༆༊ႈ  ၨ ႓ ࿚ ༒༅༞ ༅ ࿚
༅န༊ༀ༦༄༊༂ Ⴋ ༧ႅ ༁༊ၽ ႐ႈ༧.
༧ႄ, ၖ࿚ༀ ༅༆ Ⴊ ໐Ⴟ ၫ ༒༆༞ ༒༊၄Ⴎ ༅࿚༂ ဓႣ༊, ༒༆༞ ༅࿚࿚༂
Ⴊༀ༊༂ဒ, ၄༧ႅၨ (ၫ࿚ༀ༊༂་ဓ༒༆༞ Ⴄ ဓႣ༊ ཡဒ ႐࿚ༀ ႐
༆་༧ ༆༊ༀ, ༂༊ ဓႫ ႄ ၄༅ ༒༆༞ ༒༅༞༊ ༒༊ၘ༒ဒ ၨ, ༆༊ༀ
་န༒ဒ ༂་༇༨ ༂་ဓ ༆༊ༀ Ⴍༀ༦Ⴄ༊ ༅༆ ༅န༊ༀ༦༄ န
၄Ⴝဒ.
༒༆༊໌༒༊໌ ༂ႉဒ ၄ Ⴋྥ ႐ ༅န ༂༦ ་༒ဒ ၨ, ႐༒႙༄༒ဒ
႙༂༅ ༒ༀ༞ ༁༦༄ ࿚႐ဩဒ༒ဒ ၨ,༃ႈ ༒༂Ⴊ ၫႶ༦ ་༇༒
༂༆༊ ༔༂໔༒Ⴊ ༁༊ ဒ, ༆༊
༒༆༊໌༒༊໌ ༒༂ Ⴍ ་ၩ࿊༒ဒ Ⴍ, ༧Ⴋၨ ༒ༀ༞ ༁༦༄༦
࿚႐ဩဒ༒ဒ ၨ, ༂༆༊ ༔༂༂ༀ༒༩༒ဒ ໔༒Ⴊ ༁༊ ဒ, ༌
༊ႊ ༅໌༊ༀ ໒༆༊༅༦ ၄Ⴝ༂ ༔༂༂ༀ༊ ་ပၨ  ༅༆
༒ༀ༞ ་ႅ ༂་༇་༦႑ ༅༆༊ ༒༆༊ဩဒ ༅႐ ༀ ໐ ༃ႈ ༒༂ႪၫႶ༦
་༇ ဒ.
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κ
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κ
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κ
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κ
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κ
ͧάͿΚͩΛͫΈͧѸΚ΅Κ͵ά΄ΉΚάΏͯ͡͵ΜͿ΄ϗ §¬´Ήέ΅ά͵ϕΚ΅Λ͵ΉΤ
κ
ΈдΚάΏΏ
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κ
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κ
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κ
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ͧΓΤѸ΄ΚΓΔ §¬´ΓθοΚΛ΄ΔͱΗΚΏΉάΏͯͩͧѸΚΜͿͧΈΤΌ͵Ώά΄ΉΚάΏ͡ ͯΏ
ά΄~ §¬´ΜͿ͵ΚΆ
κ
ͿΈΚ͵Κά΄ΉΚάΏ͡Λ͵ͻΦͷάΒΚΗͯͱΉΏΚΑέΆͱΗΚ
κ
ΔάΗάͻέΎΜͿ͵ΚέΆͱΗΚҝΝЅάΆΏΆ
κ
έΏΚάͷͨοΚоΔͱΗΚΏΓјΚΈΚ͵΅Κά͵~
ͯΈΛ͵΄ΚΏΚΜͿ͵ΚΈΚέΆͱΗΚ΄Φ ΐΈΚΗ͡

ѾΚѸҝΉΏΚΑκ



ΓϸΆΚάΗ ͯͩ έΏΚάͷΏ ΛѷΚΏ ϕΛ΄άΏΚά·Ώ ͼΈҝ ΓΆΚ
κ ͵άΚΏΌΚά ҝΝЅͷ΄ ͯθ ΉΛΏάΑͷ΄
ѾΚѸҝΛΛ·ͼΚΗΏΚͶΚͩҝΝЅͷ΄ΓΤΏϠΚΏͺΚΛ͵ΚΜ

ͼΚΈΤͻΕΚάΈΚΏΉдΛ΄ͱѸΚΛΗЯ͵Κΐ
ϊΚхΛΑΈ έΚ§ͯ ͧоΌΦЅ
κ  ѩΚΓ§ϕѩΚάΓΏ έΊΚζͿΚΏ Κ·ҝά~ΆΧΛΒ΄ ΉΨѮ Κ ᄿΏ ΓθѺΑ~Ѿџ§
κ
ΉΛΏΓάΏΏ ͧҝΚάΏΚΓΐ Κ Ѿџ§ΉΛΏΓάΏΏ ΚΗΤΚΛΔ΄ Γθο ͡ͶΚΏΚΉ ΚΗΤͺΐΚͺΐ ͯθͧ΅Κ
ͼΈΚ͵κ ͩΈάΚΏ έΓΜͿθάΓͱ ΌΚͩΏΚΓ ͻΕΚά΄ ΉΚάΏͩ͡ΈΛ͵ͫάΑΈ ΛΉΛΏΗάΏ έΛΑΏΌΚͷ
ͧΈΤΚΈ ¬ έ΅ά͵ ¬¯ ΛΆάΈΏ ά·ҝ~ ͯθ Λ͵ͻΦ έΌΛΏάΗл~ έΎΈ LHBQNM ¨ͯΏ ΅Κ͵ά΄ ΉΚάΏ
ΓθΛϠчͩΈΛ͵ͫάΑΈΓΗ͵ΚΐϕΚΗ®ͯΏΛΆΈ͡


έ΅ΏΚΛΉ~

ΐϠΛΌΛЫ͵



ϕΛ΄άΒ·͵
 §¬´ΌҝΚ͵ΛΓάΈΑΈ












ΛͺΛ͵γΓΚ~ͧҝΚΛлΌΚͩΏΚΐ










ҝѸΚΉΈΚ
ΛͺΛ͵γΓΚΏ ͧоΌΦЅ
κ  ΓάΉΚΜͿκ Ό
ͯάͼлͯθͺΚͩΛΈͼͱΒΤ·͡

ͼΈΓΚ·ΚΏά͵ͧΈΤάΏΚ·͵ΏΚΔάИέΎ΄ΚΏΚέΎάΈΚΚͩάΏΛͷάΗͶΚΚάΏΏͼΚάΗ΄ΚͧΈҝΚΈҝ
ͼΚάΗά΄Ώ ά΄Κ ΓΚΚΝͼ͵ ΝοΗΚ͵ΐΚάΉ ͧθΑςΔΈ ΈΚ ͵άΏ ͯθ Ύ΅ΚΓј ͧΈҝΚΈҝ ҝΝЅΏ
ΓΚά΅ΓΚΚΝͼ͵ΆΧΏЯͼΚΗΏΚάͶΈ͡

 §¬´ΌҝΚ͵ΛΓΈვΛΐΚΈΤΒά͵ §¬´έΏΚͷέ΅ά͵ΚζͺΚά΄͵ΚΎ͵ΏΛάΑΒ
κ
͵άΏვ΄ΏͧΓΤѸ΄ΚͯθΨ΄Φҝ͡
 §¬´§ͯͼΈѾΚάѸҝΏΓΚΛ͵ϕΛ΄ΝοΗΚΗΌҝΚ͵ΛΓάΈΑΈͯ͵ΜͿͧΈҝ΄Ϳ
κ
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κ
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ͽΤζ Λ͵͵ΚάΈΚΎΚΗ͡ΌҝΚ͵ΛΓΈέΈΈΛΈͯΈҝΝЅάΆΏΉΚΑΚΉΚΛΑΌҝΚ͵ΛΓΈέΈͱΗΚ
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 §¬´ΌҝΚ͵ΛΓάΈΑάΈΏΛΑΆ΄ά΅ҝΏͼΈҝ §¬´ΌҝΚ͵ΛΓάΈΑΈέϕΚςΚάΏ
Λ΅ҝΚΜͿ͵ͱάΗΓΚͩͿέΆͶΤΈVVVBNUHCU@BBHMDFNUGJ









ΌΚάΐΚΛΊͿΔͱΗΚΓΚΝͼκ͵ҝΚΐΚѴͧΓΤѸҝΝЅάΆΏέ΅ά͵ѩΚΓΎάϴΏΌΚͩΏΚάΓΏΓθο
έΏΚ·͵Ώά΄ΉΚάΏ͡ΐϠΎΤЅҝΝЅάΆΏͯΈΛ͵ΎΛΆΔΚΐ͵ΚΐϠ΅Κά͵΄ΚάΆΏͼΈҝ
ΌΚάΐΚΛΊͿΔͱΗΚΓΚΝͼκ͵ҝΚΐΚѴΉΏΚͧΉΛΏΔΚΎκ
ͼΈΉΛΏΔΈ έΈͱΗΚΏ ΓΗ Κ ͼΈΚ͵κ ѸΚάΈ ΅Κ͵ΚΏ ΓΗ ͯ͵ΜͿ ΓΚΏΝͼ͵ҝΚΐ ΚѴ
ΉΈ͡ ΤάͶΚΑ ΉΏΚΏ ͨάͷ ͯθ ΉάΏ Τάͻ έΊΐΚΏ ΓΚά΅ ΔΚά΄Ώ ѾΚѸҝ͵Ώ΄Κ ΓΔ
ΓΜ͵ΌΚάͯ͵ΜͿΚѴҝΔΚΏ͵ΏΚͼΛΏ͡
ͨΉΈΚΏέͺΚͶ~ΤͶͯθΈΚ͵ѺΑ͵ΏΚͯΛΕάΗͺΐΤ
κ
ΈΔΚ΄έ·ΚΗΚΏͨάͷ͡
ΈΈΔΚ΄ѾΚѸҝ͵ΏΈΓѕΚΆΈ͵Έ~ΛάΑΒ΄͵ΚΏͱΤͶ~ΈΚ͵ΚέͺΚͶѺΑ͵ΏΚΏ
κ
ͨάͷ ͶΚͱΗΚΏ ͨάͷ ͿΗάΐͿ ҝΔΚάΏΏ ΉάΕ~ ΔҝΚнΏΚͩΐΓ Κ ΆΏͼΚΏ Έ͵ ΛΔΓΚά
ͼΈΓΚ·ΚΏάΏͩΈѶάΐΑΈვΛΐΏѺΑ͵ΏΚΏΉάΏΚΎͶΈ͵ΚΛΑΔΚζ
κ
ΛͺέΆͱΗΚΏΉάΏѩΚΓ
ϕѩΚάΓΏеΚΏΚΔΚ΄ΆΧΛΒ΄Δάΐ͡
ΔΚζΛͺΚ͵ΚΛΑΏΓΗͨΉΈΚΏΤͶͯθΈΚ͵ΜͿΓΤҝέΉΉΚΏΛΆάΗέά͵ΏΚͶΤΈ͡ΗΐΚΎΤЅ
ΜͿΓΤҝვΛΐά͵ͯ͵ͿΦͨͼκΈΚΏΚάЊέΊάΐΛΆΈ~΄ΚΏΉΏΔΚ΄ΌΚΐ͵άΏ·ΤάΗέΊΐΤΈ͡
΄Ώΐ ΓΚΚΈ ͯθ ΉΚΛΈ ΛΆάΗ ΔΚ΄ ·ΤάΗ ΛΈΈ ͯθ ͵ΉάϠ « έΓά͵άнΏ ͼΈҝ ΒΤΈ͡
΄ΚΏΉΏΉΚΛΈΛΆάΗ·ΤάΗέΊΐΤΈͯθͯ͵ΜͿΛΈѰΛЫάΎΚͷҝ͵ΚͷάͼΏέ΄ΚΗΚάΐΛΆάΗზΛ͵άΗ
ΛΈΈ͡ ΔΚ΄ ΉΛΏѬΚΏ ͵ΏΚΏ ΉΏ ͨΚΏ ΓΏΚΓΛΏ ΉΚΛΈΏ ͵ΐΜͿά͵ ѺΑκ ͵ΏΚ ΎΚά ΈΚ
ͫΆΚΔΏѾΉ~͵ΐΜͿс͵ΏΚΏͨάͷͯ͵ΜͿ͵ΚͷάͼΏέ΄ΚΗΚάΐҝΔΚΏ͵ΏΚ͡ΎΛΆΔΚ΄
έ·ΚΗΚΏ ΓΤάΎΚͷ ΈΚ ΅Κά͵ Κ ΎͶΈ ΔΚά΄ ΆΨΑҝΚΈ ΗΐΚ ΈΚ ΅Κά͵ ΄ά ²« έ΅ά͵ ³«¸
ͧҝΚΐά͵ΚΔΐ ΛΌΛЫ͵ ΔҝΚϲΚάΏ ΓΚΔΚάΎҝ ΔΚά΄Ώ ѾΚѸҝ͵Ώ΄Κ ΛΈΝѥ΄ ͵Ώά΄ Δά Λ͵џ
ΛΔάΓά͡
ͿΗάΐͿ ҝΔΚΏ ͵ΏΚΏ ΉάΏ~ ͼΚΤ ͻΕΚάΈΚ ͯΕΚά΄ эΚΑ ͵ΏΚΏ ͨάͷ ͿΗάΐάͿΏ Λΐ
ΈΚΛάΗΏΚͶΤΈͯ͡θ
ѩΚΓ͵άѭΏΐϠვΛΐ΅Κ͵ΚΏΓΗ~ͯ͵ΜͿΓΚΏΝͼ͵ҝΚΐΤάͶΚΑΉΈ~ѴΤάΐ͵ΚͼΚЉΚάΓ
ͧθΑ έΈͱΗΚ έ΅ά͵ ΛΏ΄ ΅Κ͵ΤΈ~ ͼΈΚ͵κ ͼΚΗͷΚΗ ΎΚͱΗΚ ͯθ ͧΛΐάї ΛͺΛ͵γΓΚΏ
ΉΏΚΑέΈΗΚΏέͺѭΚ͵Έ͡
κ
ΌΚΐͷΨΔ·ҝѸΚΗΤͺΐΚͺΐͼΚΗΏΚͶΤΈ
ϕΛ΄ΓчΚάΔͧо΄ͯ͵ΚΏͷΨΔѸΛΐΉΛΏѬΚΏ͵Έ¬ͩΈ´´ΉΚ΄ΐΚΛѓͺ°°¸
έΓΚΛΗΚΔΚͩάΉΚάЉΚΏΚͩͿΎΤЅ´´«ΛΛΐͼάΐΏΓΚά΅¬«ΛΛΐΛѓͺέΑΚάΈΚΛΆάΗ~¬°§
®«ΛΛΈάͿΏͼΈҝέΏάͶΛΆΈͯθ΄ΚΏΉάΏͼΐΛΆάΗ·ΤάΗέΊΐΤΈҘ·Κ΄ΉΨάѮΏͼΈҝ~
²«¸ΛΆάΗͼΚΤΤЅ͵Έ








ΎΛΆѸΚΈვΛΐέΏΓΛΉάΏͿΛΏΛΓάοΑΈ~ΛΚΐΧϏеΚΏΚΆΧΛΒ΄ΔΗ~΄ΚΔάΐΆΨΑҝΚΈ
ᄿΉΛΏѬΚΏ͵ΏΚΏͼΈҝΑΝЅΑΚΐέΑΚΒ͵ΛΓάΉΚάͼΐέ΄ΚΗΚάΐҝΔΚΏ͵Έ͡
΄ΚΏΉΏͫΉΎΤЅͼΚΤΈΚΑ͵ΛΆάΗΉΨѮͯθΉΚѩ΄λͯΐΚ͵ΚͼΚΤ
κ
ΤЅ͵Έ͡
ΈΈάͿΚΛΐ͵ΉΨάѮΏͼΈҝ~¬ͩΈ¯´ͷΨΔѸΚΐΛѓͺΛΆάΗͼΚΤΤЅ͵Έ¬«ΛΛΐ
ͷΨΔѸΚΐΛѓάͺΏΛϜΎΚά΄°°¸ΔΚͩάΉΚάЉΚΏΚͩͿϒ΅Κά͵¯´«ΛΘΛΐͼάΐΛΆάΗ
ͼΚΤΤЅ͵Έ~¬°§®«ΛΛΈάͿΏͼΈҝέͻάΕΛΆΈͯθ΄ΚΏΉΏͼΐΛΆάΗ·ΤάΗ
έΊΐΤΈ͡·Κ΄ΉΨάѮΏͼΈҝ~²«¸ͧҝΚΐά͵ΚΔΐΛΆάΗͼΚΤΤЅ͵Έ
έόάΈͼΉΚͩΉვΛΐΓΜ͵ΌΚάͯθΛΈΗΛ΄ΌΚάͼΚΗΏΚͶΤΈΓчΚάΔϕΚΗͯ͵ΚΏ
ΉΛΏάΑͷ΄ѾΚѸҝΛΛ·ΛΈΝѥ΄͵Ώά΄ϕΛ΄ΜͿέόΈͨͫͿάΐάͿͩͫ§ϊҝΚΉϕΚΗͨ·Κ
ΛΐͿΚΏͼΐΚΐΤΈ
ΌΚΐΑΏάΏΏϕΛ΄άΏΚ·ͷάΕ΄Φ ΐΤΈͯθѾΚѸҝ͵ΏͼΈ·ΚΏΚͼΚΗΏΚͶΤΈͯ͡ΜͿΓΤΒ
ͶΚΆҝ~ΛΈΗΛ΄ҝΚΗΚͯθΉΎΚчΛϜΚάΏΚ·ҝάͧͼκ
κ
Έ͵ΏΚέΎά΄ΉΚάΏ
·ΧΉΚΈ͵ΏάΈΈΚͯθͧҝΚΐά͵ΚΔΐέΓΈͯΛΕάΗͺΐΤΈ͡


оҝ΄ΆΚΏΛ͵ΏҝѸΚͻΚΕΚͻάΏΏ͵ΗΓΛΑზάΆΏͼΈҝέΊΓΚѴͯΏΉΏΚΑκ
έΆͱΗΚΔΗΈΚ͡


Ϙ ΉΏΚΑ κ
ͼΈΓΚ·ΚΏάΏ ΓΆΓҝάΆΏ ΆΨΖΌΚά ͧΈΤάΏΚ· ͵ΏΚ ΔάИ Δθ͵θάΗΏ ΚͩάΏ ͧϕάΗΚͼΈΗ Ϙ
ͯΕΚά΄͡ Δθ͵θάΗΏ ΚͩάΏΏ έΆΑ/ͯΐΚ͵ΚΗ Ϙ ͵ΏΚ ͧΛΈΚΎ Δάΐ,
κ
΄ΚάΆΏ ͫΛͺ΄ΛΈάєΚЅ ѾΚѸҝ
ΉΏΚΑვΛΐ
κ
άΈΚάΎΚͷ έΆͱΗΚ:


ϘάΏ ͨάͷΓάΑΒ
κ
ΓΤΉΚΛΏΑͧΈΤΎΚΗCOVID-19 έΏΚάͷΏ Λάд ͵ΚΎ͵ΏΌΚά
κ
ΏϠΚ
͵Ώά΄ §¬´ΜͿ͵Κ͵ΏΈΓѕΧ͵Έ
κ
(COVID-19 ΜͿ͵ΚΆΚάΈΏ ΛѷΚΛΏ΄ ͼΚΈΚΏ
ͼΈҝ, ͧΈΤςΔ ͵άΏ COVID-19 ΜͿ͵ΚΆΚΈ ͵ΓΧκ ΛͺΏ ΛΒΗΛΌΛЫ͵ ͱάΗΓΚͩͿ έΆͶΤΈ:
VVVBNUHCU@BBHMDFNUGJ);



ΉΛΏΆΑΈκ ͯΛΕάΗ ͺΐΤΈέ͵ΚΐΚΔΐΉΧΈ ѸΚΈͯθ
κ
Ύ΄ΆΧΏ Γј ͧΈҝΚΈҝ ΚΈΤάΒΏ ΓΚά΅
Ύ΅ΚΎ΅ ΓΚΚΝͼ͵ ΆΧΏЯ ͼΚΗ ΏΚͶΤΈ;



ͯ͵ΜͿ ΓΚΝͼκ͵ҝΚΐ ΚѴ ΉΈ ͯθΓ ΓάΗ ͼΚΗ ΏΚͶΚ͵άΚΏ ҝΝЅͷ΄ ͯθ ΔΚ΄
ѾΚѸҝΛΛ·;



Έ Έ ΔΚά΄Ώ ѾΚѸҝΛΛ· ΓѕΚΆΈ ͵Έ, ΄Ώΐ ΓΚΚΈ ͯθ ͼΐ ΛΆάΗ ΔΚ΄ ·ΤάΗ ΛΈΈ
ͯθ ͵ΉάϠ 20 έΓά͵άнΏ ͼΈҝ ΒΤΈ, ͼΐ ΛΆάΗ ·ΤάΗ έΊΐΤΈ ͯθ ͯ͵ΜͿ
ΛΈѰΛЫάΎΚͷҝ ͵ΚͷάͼΏ έ΄ΚΗΚάΐ ΛΆάΗ ზΛ͵άΗ ΛΈΈ;ΎΛΆ ΔΚ΄ έ·ΚΗΚΏ ΓΤΛ·Κ ΉΚͱΗΚ ΈΚ
ΎΚΗ, Κ ΎͶΈ ΔΚ΄ ΆΨΑҝΚΈΌΚά έΈΚθΏΚ ΈΚ ΔΗ, 70% έ΅ά͵ 80% ͧҝΚΐά͵ΚΔΐ-ΛΌΛЫ͵
ΔҝΚнΏΚ ΛΆάΗ ΔΚ΄ ΉΛΏѬΚΏ ͵ΏΚ ͯ͵ΜͿ ͵ΚΎ͵Ώ
κ Λ͵џ͡;







ͶΚΆҝ ΛΈΏΚΉЫΚ ͯθ ѾΚѸҝΛΛ· έάΈ ͺΐΤΈ έΎΈ ΆΤ·, Λ ͯθ ΚθΓ ΓΔ ͵ΚζͺΚ Κ ͵
ΏΚтΚ ͵ΏΚ ϕΚΏ Ήҝ ͶΚͱΗΚ ͯΛΕάΗ ͺΐΤΈ, ͧ΅Κ ͯΈ ͶΚΚΏ ΎΚ ΉზΏ ΛΈιΓΏ, ΐΧϏ
(έΎΈ ϕϞΚ) Κ ΆΧΛΒ΄ Ήҝ еΚΏΚ ΆΧΛΒ΄ Δά΄ ΉΚάΏ, ΎΛΆ ΈΚ έΓვΛΐ ΓΜ͵ΌΚά ΏΚтΚ
͵ΏΚ ΔΗ, ·ΤάΗ Κ έͶΚΓΚ ͻΚΛΕάΗ͡



Δθ͵θάΗΏ ΚͩάΏ ΅Κ͵Κ͵ΚΐΈ ͧΓΤѸ έΚ· ͵Ώάΐ, ΛάΑΒ ͵άΏ ΎΛΆ ͧΛΌϡ΄Κ
ΔΗάΏΓΛΉάΏͿΛΏ ͫΉΓͷ, κ ͯ͵ΜͿ ΓΚΝͼκ͵ҝΚΐ ΚѴ ΉάΏΈͯθ ͯ͵ΚάΏ ΚЅΚάΏΏ ΉΏΚΑ κ
ΛΈΈ; ͯθ



Δθ͵θ-ͯ ΛΊάΏ ͨΓΚΏ ΉΏΔάΐ, ͧΛΐάї ͯ͵ͼΈ ΚЅΚάΏΏ ΓΚά΅ ΉΏΚΑ κ
͵ΈάΎά͵ΚάΈΚΐϠ, ΓΚϸΛ΄͵ ϘάΏ ͩΛ΄ΔΚΓ Γѕά͵κ ΚЅΚΏά͵ ͼΚΈΚάΈΚΏ
ͫάΆҝΚͷ ΛΈΈ, ͯθ ͯ͵ΜͿ ΌΚΐ ΐΚͷΚάΈΚΓΚΝͼκ͵ҝΚΐ ΚѴέΏΚάͷΏ ΛѷΚΏ έΏΚά·ҝΔΚΏ
͵Έ ͡

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Vietnamese Version)
Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
Phiên bản chỉnh sửa ngày 20 tháng 7 năm 2022
Tác nhân gây bệnh
"Bệnh do coronavirus 2019 (COVID-19)" là bệnh do một loại coronavirus mới có tên là SARSCoV-2 gây ra.
Đặc điểm lâm sàng
Các triệu chứng phổ biến nhất của COVID-19 bao gồm sốt, ho khan và mệt mỏi. Các triệu chứng
khác bao gồm mất vị giác hoặc khứu giác, nghẹt mũi, viêm kết mạc, đau họng, đau đầu, đau cơ
hoặc khớp, phát ban trên da, buồn nôn, tiêu chảy, cảm lạnh hoặc chóng mặt. Một số người có thể
chỉ có các triệu chứng rất nhẹ hoặc không cụ thể, trong khi một số người khác có thể phát triển các
triệu chứng nghiêm trọng như khó thở, đau ngực hoặc lú lẫn.
Các biến chứng có thể bao gồm suy hô hấp, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), nhiễm
trùng huyết và sốc nhiễm trùng, huyết khối tắc mạch và/hoặc suy đa cơ quan bao gồm tổn thương
tim, gan hoặc thận. Có báo cáo rằng trẻ em và thanh thiếu niên bị nhiễm COVID-19 có thể phát
triển một tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng được gọi là hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em
(MIS-C), dẫn đến suy đa cơ quan và sốc.
Những người lớn tuổi và những người có các vấn đề y tế tiềm ẩn (ví dụ như tăng huyết áp, các vấn
đề về tim và phổi, tiểu đường, béo phì hoặc ung thư) có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 10 - 20% bệnh nhân có thể phải chịu di
chứng COVID-19 trung hoặc dài hạn, gọi chung là “Hội chứng hậu COVID-19,” hoặc "triệu chứng
COVID kéo dài". Các triệu chứng phổ biến của COVID kéo dài bao gồm mệt mỏi, khó thở, rối loạn
nhận thức, đau đầu, đau (VD: đau ngực, đau khớp) và có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng
ngày. Đặc biệt ở trẻ em, bệnh nhân có thể mắc hội chứng viêm đa hệ thống hoặc hệ miễn dịch. Các
triệu chứng có thể bắt đầu xuất hiện khi hồi phục từ COVID-19 cấp tính hoặc kéo dài từ lần nhiễm
đầu tiên. Các triệu chứng cũng có thể thay đổi (theo thời gian) hoặc tái phát trở lại (sau khi đã chữa
khỏi). Dù vẫn chưa rõ các triệu chứng này có thể kéo dài bao lâu, nhưng nghiên cứu hiện tại cho
thấy các triệu chứng của bệnh nhân có thể từ từ cải thiện theo thời gian. Hội chứng hậu COVID
thường được thấy ở những người mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng, nhưng bất kỳ ai đã bị nhiễm
COVID-19 đều có thể gặp phải hội chứng này (ngay cả những người bị bệnh nhẹ). Theo WHO,
tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể giúp giảm nguy cơ phát triển các triệu chứng COVID kéo dài.
Một số nghiên cứu cũng cho thấy, những người được tiêm chủng ít có khả năng mắc phải hậu
COVID kéo dài hơn so với những người không tiêm.

Phương thức lây truyền và thời gian ủ bệnh
Phương thức lây truyền bao gồm qua các giọt đường hô hấp, tiếp xúc với bề mặt hoặc vật thể bị ô
nhiễm, qua bình xịt tầm ngắn hoặc truyền qua không khí tầm ngắn. Vi-rút cũng có thể lây lan ở
những nơi thông gió kém và / hoặc trong nhà đông đúc. Hầu hết các ước tính về thời gian ủ bệnh
nằm trong khoảng từ 1 đến 14 ngày và một số biến thể, chẳng hạn như biến thể omicron, có thể có
thời gian ủ bệnh thậm chí ngắn hơn, khoảng 3 ngày.
Kiểm soát
Điều trị bằng liệu pháp hỗ trợ, điều trị triệu chứng, thuốc kháng vi-rút và thuốc bắc.
Phòng ngừa
Tiêm phòng COVID-19
Thuốc chủng ngừa COVID-19 có hiệu quả để bảo vệ mọi người chống lại COVID-19, đặc biệt
là bệnh nặng và tử vong.
Tiêm chủng là một trong những công cụ trong phản ứng tổng thể của sức khỏe cộng đồng đối
với COVID-19. Sự kết hợp giữa các biện pháp can thiệp không dùng thuốc (NPI) với tiêm
chủng sẽ cho phép bảo vệ tối đa chống lại vi rút.
Với vắc xin COVID-19 được triển khai, cần phải tiếp tục thực hiện các NPI, bao gồm giãn
cách xã hội, vệ sinh tay đúng cách và đeo khẩu trang nơi công cộng để giảm nguy cơ lây
truyền vi rút. NPI nên được tiếp tục theo dõi bởi những người đã được tiêm chủng, cũng như
những người chưa được tiêm chủng.
Để biết chi tiết về tiêm chủng COVID-19, vui lòng tham khảo trang web chuyên đề về Chương
trình Tiêm chủng COVID-19: www.covidvaccine.gov.hk








Lời khuyên y tế
Khuyến khích người dân nên hạn chế ra khỏi nhà và giảm các hoạt động xã hội như gặp gỡ ăn uống
hoặc những buổi hội họp khác, duy trì khoảng cách xã hội với những người xung quanh càng xa
càng tốt.
Luôn luôn đảm bảo vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường là yếu tố quyết định để tự bảo vệ bản
thân không nhiễm bệnh và ngăn ngừa sự phát tán của dịch bệnh trong cộng đồng:


Khẩu trang y tế vừa vặn có thể ngăn ngừa lây truyền vi-rút hô hấp từ những người mắc
bệnh. Những người có triệu chứng (dù nhẹ) cũng cần thiết phải đeo khẩu trang vừa vặn;



Đeo khẩu trang y tế khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đến nơi đông
người. Quan trọng là phải đeo khẩu trang đúng cách, bao gồm vệ sinh tay sạch sẽ trước khi
đeo và sau khi tháo khẩu trang;



Tránh chạm tay lên mắt, mũi và miệng trước khi rửa tay;



Thường xuyên vệ sinh tay, đặc biệt là trước khi đưa lên miệng, mũi hoặc mắt; trước khi ăn;
sau khi đi vệ sinh; sau khi chạm vào những nơi công cộng như tay vịn hoặc tay nắm cửa;
hoặc sau khi ho hay hắt hơi, khi đó tay đã chứa đựng những dịch tiết hô hấp;



Sử dụng khăn giấy để che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Vứt giấy đã dùng vào thùng rác có
nắp, sau đó rửa tay thật kỹ;



Rửa tay với xà phỏng lỏng và nước sạch, chà rửa trong ít nhất 20 giây. Sau đó rửa sạch với
nước và lau khô bằng khăn giấy dùng một lần. Khi tay đã sạch thì không nên chạm trực tiếp
vào lại vòi nước (ví dụ, có thể sử dụng khăn giấy quấn quanh vòi nước trước khi tắt). Nếu
không có sẵn các thiết bị rửa tay hoặc tay không bị bẩn rõ ràng, dung dịch rửa tay có nồng
độ cồn từ 70% đến 80% là biện pháp thay thế hiệu quả;



Sau khi sử dụng nhà vệ sinh, đậy nắp bồn cầu trước khi xả nước để tránh vi khuẩn bắn ra
xung quanh;



Khi có các triệu chứng về hô hấp, hãy đeo khẩu trang y tế, cố gắng không đi làm hoặc đi
học, tránh đến nơi đông người và tham khảo ý kiến bác sĩ kịp thời;



Duy trì tốt hệ thống thông gió trong nhà;



Nên làm sạch nhà cửa kỹ lưỡng ít nhất một lần mỗi tuần bằng 1 trong 99 loại thuốc tẩy gia
dụng pha loãng (pha 10 ml thuốc tẩy có chứa 5,25% natri hypoclorit với 990 ml nước), để
trong 15 - 30 phút và sau đó rửa sạch bằng nước. Đối với bề mặt kim loại, khử trùng bằng
cồn 70%;



Với những nơi bị ô nhiễm bởi chất tiết đường hô hấp, chất nôn hoặc chất bài tiết, hãy sử
dụng khăn thấm hút mạnh dùng một lần để lau sạch những vật có thể nhìn thấy. Sau đó khử
trùng bề mặt và khu vực lân cận bằng chất khử trùng thích hợp. Đối với bề mặt phi kim loại,
khử trùng bằng 1 trong 49 thuốc tẩy gia dụng pha loãng (hỗn hợp 10ml thuốc tẩy gia dụng
chứa 5,25% dung dịch hypoclorit với 490ml nước), để trong 15 - 30 phút, sau đó rửa sạch
bằng nước. Đối với bề mặt kim loại, khử trùng bằng cồn 70%;



Bảo dưỡng đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên (khoảng một lần một tuần) đổ
khoảng nửa lít nước vào mỗi lỗ thoát nước (ống chữ U) để đảm bảo vệ sinh môi trường;



Nâng cao sức đề kháng cho cơ thể và duy trì lối sống lành mạnh. Điều này có thể đạt được
thông qua chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ và



Không hút thuốc và tránh uống rượu.

Lưu ý: Không nên cho trẻ dưới 2 tuổi đeo khẩu trang nếu không có sự giám sát của người lớn.
Khuyến cáo du lịch
Toàn thể người dân được nhấn mạnh khuyến khích việc tránh đi du lịch bên ngoài Hồng Kông khi
không cần thiết. Nếu không thể tránh khỏi việc di chuyển đến các quốc gia/vùng lãnh thổ bên ngoài
Hồng Kông, họ nên lưu ý những lời khuyên sức khỏe dưới đây:



Hoàn thành tiêm chủng COVID-19 trước chuyến đi theo các khuyến nghị mới nhất để bảo
vệ hiệu quả chống lại dịch bệnh COVID-19 (Để biết chi tiết về việc tiêm chủng COVID-19,
vui lòng tham khảo trang web chuyên đề về Chương trình Tiêm chủng COVID-19:
www.covidvaccine.gov.hk);



Tránh đến những nơi đông người và duy trì khoảng cách xã hội phù hợp với những người
khác càng xa càng tốt;



Đeo khẩu trang y tế và luôn giữ vệ sinh cá nhân và tay nghiêm ngặt;



Thực hiện vệ sinh tay thường xuyên, rửa tay bằng xà phòng lỏng và nước, và chà xát trong ít
nhất 20 giây, sau đó rửa sạch bằng nước và lau khô bằng khăn giấy dùng một lần; Nếu
không có phương tiện rửa tay hoặc khi tay không còn dính bẩn, thực hiện vệ sinh tay bằng
chất tẩy rửa tay có cồn 70 đến 80% là một giải pháp thay thế hiệu quả;



Tuân thủ các quy tắc an toàn và vệ sinh thực phẩm như tránh tiêu thụ các sản phẩm động vật
sống hoặc nấu chưa chín, bao gồm sữa, trứng và thịt, hoặc các thực phẩm có thể bị ô nhiễm
bởi chất bài tiết, chất bài tiết của động vật (chẳng hạn như nước tiểu) hoặc các sản phẩm bị ô
nhiễm, trừ khi chúng đã được nấu chín, rửa sạch hoặc gọt vỏ đúng cách;



Nếu cảm thấy không khỏe khi ở bên ngoài Hồng Kông, đặc biệt nếu có các triệu chứng về
đường hô hấp, hãy đeo khẩu trang y tế và tìm lời khuyên y tế ngay lập tức; và



Sau khi trở về Hồng Kông, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức nếu gặp bất kỳ triệu
chứng nào, chủ động thông báo cho bác sĩ về lịch sử đi lại gần đây và đeo khẩu trang y tế
vừa vặn để ngăn ngừa bệnh lây lan.

