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BÀI TUYÊN TRUYỀN  

CÁCH PHÒNG TRÁNH LÂY NHIỄM BỆNH VIÊM PHỔI CẤP 

 DO CHỦNG MỚI VIRUS CORONA GÂY RA 

Kính thưa các bậc cha mẹ học sinh! 

Thưa các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên! 

Cùng các con học sinh! 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh Hoa Kỳ, virus corona (nCoV) lây từ người 

sang người qua 3 con đường: Do người bệnh ho phát tán virus vào không khí 

phạm vi 3m (con đường chủ yếu); Bắt tay và tiếp xúc với người đang nhiễm 

bệnh; Tiếp xúc với bề mặt có chứa virus, sau đó chạm vào mũi, mắt, và miệng. 

1. Nguyên nhân gây bệnh 

          - Virus Corona  được nhắc tới những ngày này là loại virus mới thuộc chủng 

corona (ký hiệu 2019-nCoV hoặc nCoV), chưa từng được phát hiện trước đây. Nó 

được xem xuất phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. 

2. Triệu chứng 

          - Virus corona mới gây viêm phổi cấp. Người mắc bệnh viêm phổi do loại 

virus này gây ra có các biểu hiện như ho, sốt và khó thở. Báo Guardian cho biết 

trong các trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân còn suy yếu nội tạng. 

          - Do đây là viêm phổi do virus, thuốc kháng sinh không có tác dụng, các loại 

thuốc chống virus hiện tại được dùng cho bệnh cúm thông thường cũng không 

hiệu quả. Cách tốt nhất vẫn là nhập viện theo dõi. Đến nay đa phần người chết do 

virus corona mới đều cao tuổi và mang bệnh sẵn, sức khỏe kém. 

3. Cách phòng tránh    

           - Hiện chưa có vắcxin phòng ngừa virus corona. Các thử nghiệm vắcxin 

phòng chủng virus gây bệnh MERS vẫn đang trong giai đoạn phát triển. 

          - Tuy nhiên  mọi người có thể giảm nguy cơ nhiễm bệnh bằng cách tránh 

tiếp xúc những người bị bệnh. 

          - Để phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

corona, mọi người cần áp dụng một số hành động phòng ngừa hàng ngày như 

sau: 

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không 

có xà phòng và nước, hãy sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn. 

https://vietnamnet.vn/coronavirus-tag258392.html


  

 

http://mnhoahong.tpbacgiang.edu.vn/upload/38214/fck/files/43954 (1)CORONA.JPG


 

http://mnhoahong.tpbacgiang.edu.vn/upload/38214/fck/files/C%E1%BB%94NA.JPG


Hướng dẫn Phụ huynh học sinh cách phòng chống dịch bệnh cụ thể 

như sau:  

- Luôn giữ ấm cơ thể trẻ; 

- Rửa tay thường thường xuyên, đúng cách bằng xà phòng, nước sát khuẩn 

hoặc các loại nước rửa tay chứa cồn theo khuyến cáo của Bộ Y tế; 

- Xúc miệng thường xuyên bằng nước sát khuẩn; 

- Ăn chín, uống sôi, ăn đủ chất dinh dưỡng đặc biệt là giữ ấm cho cổ họng, 

liên tục uống nước ấm không để cổ họng bị khô; 

- Bổ sung thêm vitamin C cho cơ thể để ngâng cao sức đề kháng, tránh các 

loại thực phẩm chiên hoặc cay; 

- Tránh tiếp xúc với người bị ho, sốt; 

- Đeo khẩu trang y tế nhất là khi sử dụng các phương tiện giao thông công 

cộng, hay là khi tiếp xúc với người có triệu chứng ho, sốt; 

- Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở cần liên lạc ngay với các cơ sở y tế gần 

nhất để được tư vấn,khám và điều trị; 

- Tuyệt đối không được cho trẻ chạm tay bẩn vào khu vực mắt, mũi, miệng 

và không đến chỗ đông người. 

Virus corona mới gây viêm phổi cấp. Virus  này có nguy cơ lây lan rất cao. 

Vì thế trường Mầm non Nam Hùng quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong trường học. 

                                                                 Nam Hùng, ngày 06 tháng 2 năm 2020 

                   Hiệu trưởng 

 

 

                     Nguyễn Thị Thúy 

 


