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Lời giới thiệu 
 

Bắt đầu bùng phát vào giữa tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán (tỉnh 

Hồ Bắc - miền Trung Trung Quốc), dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus corona gây ra đang lây lan với tốc độ nhanh chóng, khó kiểm soát. 

Đặc biệt, đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, chưa có vaccine, thuốc điều trị đặc 

hiệu. Nhiều quốc gia trên thế giới: Nhật Bản, Anh, Pháp, Philippines… đã ghi 

nhận các ca nhiễm bệnh, với đặc điểm dịch tễ học đáng lo ngại. Với số ca nhiễm 

bệnh và tử vong cao đã cho thấy nguy cơ, sự tàn khốc và ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến cuộc sống và sinh mệnh con người của căn bệnh này.  

  Việt Nam, ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, Đảng và Nhà nước ta đã có 

nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời để định hướng các tổ chức, cá nhân trong ứng phó 

với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Với tinh 

thần chủ động, bình t nh coi công tác ph ng, chống dịch như  chống giặc , các bộ, 

ngành và UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống xảy ra, thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch; thành lập đội phản ứng 

nhanh; bảo đảm cung cấp đủ kinh phí, phương tiện, trang thiết bị, thuốc men cho 

các hoạt động phòng, chống dịch để hạn chế thấp nhất tình trạng tử vong. Mặt 

khác, Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. 

Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus corona, đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ 

biến tác hại của dịch bệnh nguy hiểm này đến đông đảo bạn đọc, Thư viện tỉnh 

Sơn La biên soạn và phát hành Thông tin Khoa học chuyên đề “Chung tay đẩy lùi 

dịch virus corona”. 

Trân trọng giới thiệu! 

                                                
                                                                                     BAN BIÊN SOẠN 
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WHO BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP  

Y TẾ TOÀN CẦU DỊCH VIRUS CORONA 

      

Tại cuộc họp kín của Ủy ban khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại 

Geneva (Thụy Sỹ) vào rạng sáng 31/01 (giờ Việt Nam), Tổng Giám đốc Tedros 

Adhanom Ghebreyesus đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) 

vì dịch viêm đường hô hấp do chủng virus corona mới (2019 - nCoV) gây ra. 

Đây là loại virus gây bệnh viêm phổi khởi phát từ Trung Quốc. Theo báo cáo 

của đại diện Bộ Y tế nước này, hiện có 7.711 trường hợp xác nhận nhiễm bệnh và 

12.167 trường hợp nghi ngờ trên toàn quốc. Trong số các trường hợp được xác nhận 

có 1.370 ca là nghiêm trọng và 170 người đã tử vong, 124 người đã hồi phục và 

được xuất viện. 

Ban Thư ký WHO đã cung cấp số liệu tổng quan về tình hình ở các quốc gia 

khác. Hiện có 82 trường hợp tại 18 quốc gia. Trong số này, chỉ có 7 người không có 

lịch sử du lịch tại Trung Quốc. Đã có sự lây truyền từ người sang người ở 3 quốc 

gia ngoài Trung Quốc. Một trong những trường hợp này là nghiêm trọng và không 

có trường hợp tử vong. 

PHEIC là công cụ ràng buộc về mặt pháp lý quốc tế liên quan đến phòng 

chống dịch bệnh, giám sát, kiểm soát và phản ứng. PHEIC lần đầu tiên được ban bố 

tháng 4/2009 khi xảy ra dịch cúm lợn (H1N1), lần thứ hai được ban bố tháng 

5/2014 do bệnh bại liệt, lần thứ ba trong dịch virus Ebola ở Tây Phi và lần thứ tư là 

khi bùng phát dịch virus Zika ở châu Mỹ. 

WHO từng hai lần từ chối ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu liên 

quan đến virus corona mới. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan 

nhanh của dịch bệnh này, nhiều chuyên gia trên thế giới đã kêu gọi WHO xem xét 

tình trạng hiện tại và đưa ra cảnh báo đại dịch toàn cầu. 

Mặc dù vậy, Ủy ban khẩn cấp WHO tin rằng vẫn có thể ngăn chặn sự lây lan 

virus với điều kiện các nước áp dụng các biện pháp mạnh để phát hiện sớm bệnh, 

cách ly và điều trị các trường hợp, theo dõi liên lạc và thúc đẩy các biện pháp ngăn 

chặn xã hội tương xứng với rủi ro. 

Điều quan trọng cần lưu ý là khi tình hình tiếp tục phát triển thì sẽ phải đề ra 

các mục tiêu và biện pháp chiến lược để ngăn ngừa và giảm lây nhiễm. Ủy ban nhất 

trí rằng dịch bệnh cần có sự phối hợp quốc tế trong việc khắc phục căn bệnh để bảo 

vệ sức khỏe cộng đồng. 

Việc tuyên bố PHEIC cần được nhìn nhận trên tinh thần ủng hộ với người 

dân Trung Quốc và các hành động mà Trung Quốc đã thực hiện trên tuyến đầu 

trước sự bùng phát dịch bệnh. Phù hợp với nhu cầu đoàn kết quốc tế, WHO nhận 

thấy cần thể hiện nỗ lực phối hợp toàn cầu để tăng cường sự chuẩn bị ở các khu vực 

khác trên thế giới mà có thể cần hỗ trợ thêm cho việc này. 
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Ủy ban khẩn cấp hoan nghênh một phái bộ các chuyên gia đa ngành của 

WHO sắp tới Trung Quốc để xem xét và hỗ trợ các nỗ lực điều tra nguồn động vật 

của ổ dịch, mức độ nghiêm trọng và lây truyền từ người sang người trong cộng 

đồng, trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và nỗ lực kiểm soát ổ dịch. Phái bộ WHO 

này sẽ cung cấp thông tin cho cộng đồng quốc tế để hỗ trợ tìm hiểu tình hình, cho 

phép chia sẻ kinh nghiệm và các biện pháp thành công. 

WHO tiếp tục sử dụng mạng lưới các chuyên gia kỹ thuật để đánh giá mức 

độ bùng phát trên toàn cầu; cung cấp hỗ trợ tăng cường cho việc chuẩn bị và ứng 

phó, đặc biệt là ở các quốc gia và khu vực dễ bị tổn thương; các biện pháp để đảm 

bảo sự phát triển nhanh chóng và tiếp cận với các loại vaccine tiềm năng, các loại 

thuốc kháng virus và các phương pháp trị liệu khác cho các nước thu nhập thấp và 

trung bình nên được phát triển. 

Ở Việt Nam, tính  đến 15h20 ngày 30/01, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

đã phát hiện 3 trường hợp là công dân Việt  Nam  dương  tính với vi rút corona mới. 

Ba người đều trở về từ Vũ Hán (Trung  Quốc). Trong 3 trường hợp trên, có 1 người 

đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa; 2 trường hợp 

còn lại đang cách ly và điều trị tại cơ sở 1 và cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ương. Những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân này cũng đang được theo 

dõi và cách ly. 

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm vi rút 

nCoV. Trước đó là hai cha con người Trung Quốc điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 

Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó người con cho kết quả âm tính. 
 

       PV  

(dangcongsan.vn - Ngày 31/01/2020) 
 

     
 

DỊCH DO VIRUS CORONA: WHO KÊU GỌI TOÀN THẾ GIỚI ĐỐI PHÓ VỚI DỊCH BỆNH 
 

Trong hai ngày 11 - 12/02, Diễn đàn nghiên cứu và đổi mới toàn cầu tại trụ 

sở của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã diễn ra ở Geneva, Thụy Sỹ, trong bối cảnh 

WHO tuyên bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 

(2019-nCoV) là vấn đề toàn thế giới phải đối phó. 

WHO cũng đã công bố tên chủng virus corona mới gây ra dịch viêm phổi cấp 

là “Covid-19” (“co” là viết tắt của corona, “vi” là virus và “d” là disease - dịch 

bệnh). 

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng dịch bệnh do 

virus corona chủng mới gây ra không còn là việc riêng của Trung Quốc mà là mối 
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đe dọa đối với các nước còn lại trên thế giới. Điều mấu chốt là sự đoàn kết, đặc biệt 

liên quan tới việc chia sẻ mẫu phẩm, chuỗi virus và đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu 

thuốc điều trị cũng như vaccine phòng ngừa. Để chiến thắng dịch bệnh này cần phải 

cởi mở và chia sẻ công bằng tuân theo nguyên tắc bình đẳng và công bằng. 

Trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Geneva, Tiến sỹ 

Charu Kaushic, Giám đốc Khoa học tại Viện Nghiên cứu sức khỏe Canada (CIHR) 

cho biết: Nhận thức được sức mạnh của khoa học, các chiến lược nghiên cứu và 

phát triển để kiểm soát sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virus corona, WHO đã phối hợp cùng với Tổ chức Nghiên cứu toàn cầu về phòng 

chống bệnh truyền nhiễm (GLOPID-R) để tổ chức cuộc họp hai ngày này. 

Diễn đàn tập hợp những đối tác quan trọng bao gồm các nhà khoa học hàng 

đầu cũng như các cơ quan y tế công cộng, các bộ y tế và các nhà tài trợ nghiên cứu 

để cùng nhau làm việc xem hoạt động nghiên cứu là cần thiết để đối phó với chủng 

mới của virus corona. 

Liên quan đến câu hỏi về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, cũng như nỗ 

lực của các nước trong đó có Việt Nam, để cùng tham gia vào các hoạt động nghiên 

cứu, phát triển như khả năng sản xuất vaccine, bộ kiểm tra nhanh, nuôi cấy và phân 

lập chủng virus corona mới…, bà Charu Kaushic, hiện cũng là Phó Chủ tịch 

GLOPID-R khẳng định: Hợp tác toàn cầu là vô cùng quan trọng. 

Như chúng ta đã biết đa số các trường hợp nhiễm bệnh là ở Trung Quốc 

nhưng bệnh cũng đã được báo cáo có ở 24 quốc gia. Sự hợp tác quốc tế cần được 

chú trọng để có được các biện pháp phối hợp phản ứng cùng ứng phó với virus 

corona chủng mới. 

Thời gian qua, các phòng thí nghiệm, nghiên cứu, cơ quan y tế của nhiều 

nước trên thế giới đã nỗ lực chạy đua với thời gian để tiến hành các hoạt động 

nghiên cứu trong đó có việc bào chế vaccine, cách để phát hiện và theo dõi các 

trường hợp nhiễm virus sớm. 

Các nước khác nhau cũng như các nhà tài trợ nghiên cứu cùng trao đổi về các 

thứ tự ưu tiên. Các nhà khoa học cũng đã được tập trung tại Geneva hoặc thông qua 

hội thảo từ xa để thảo luận về chương trình nghiên cứu ưu tiên đối với “Covid-19”. 

Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus hy vọng sớm đạt được một lộ 

trình nghiên cứu chung cho các chuyên gia và các nhà tài trợ. Diễn đàn được tổ 

chức nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu thuốc điều trị, phương pháp chẩn đoán 

và vaccine phòng ngừa trong bối cảnh lo ngại gia tăng về khả năng lây lan của 

“Covid-19”. 

Khoảng 400 nhà nghiên cứu và quan chức chính phủ các nước đã tham gia 

hội nghị. Các chuyên gia Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) dự 

họp qua video trực tuyến. 

Với vai trò điều phối, WHO đang nỗ lực khai thác sức mạnh của khoa học, 
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đưa ra kế hoạch chi tiết cho hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm huy động 

hành động quốc tế ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

corona. 

Diễn đàn nghiên cứu và đổi mới toàn cầu tại Geneva đã tập hợp các nhà khoa 

học hàng đầu, các cán bộ y tế, các nhà sinh học có chuyên môn, các nhà tài trợ 

nghiên cứu, phát triển vaccine, xét nghiệm hiệu quả và các loại thuốc có thể được 

sử dụng để cứu sống, cũng như ngăn chặn dịch bệnh quy mô lớn.  
 

      Tố Uyên - Xuân Hoàng 

       (bnews.vn - Ngày 12/2/2020) 

 

 
 

DỊCH VIRUS CORONA: HỆ LỤY TỪ ĐẠI DỊCH MỚI 

 

Với đại dịch do virus corona chủng mới gây ra, Trung Quốc, các quốc 

gia và thế giới nói chung chịu tác động gì? Trên những phương diện nào? 

Cạnh tranh Mỹ - Trung sẽ có thay đổi? Phân tích của báo Thế giới & Việt 

Nam. 

Hiện tại, thật rất khó có thể định tính hóa và định lượng hóa được đầy đủ tác 

động, hậu quả và hệ lụy của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra đối với các 

nước và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng trực tiếp nói riêng và đối với thế giới nói chung 

bởi đại dịch mới này chưa bị kiềm chế chứ chưa nói đến đã hoàn toàn ở trong tầm 

kiểm soát. 

Dù vậy, những nét cơ bản về hệ lụy của đại dịch mới đã bắt đầu lộ diện. 

Thiệt hại nặng nề hơn dịch Sars 

Giống như thời trong và sau khi bùng phát dịch Sars, Trung Quốc sẽ bị ảnh 

hưởng nặng nề nhất và tổn hại nhiều nhất. Sự so sánh dịch bệnh hiện tại với dịch 

bệnh Sars thường được sử dụng làm cơ sở để xem xét và dự liệu bởi chúng khá 

giống nhau về chủng loại dịch, về cách thức lây lan và gây nguy hại cũng như bởi 

đều bùng phát đầu tiên từ Trung Quốc. 

Dịch bệnh này càng kéo dài thì thiệt hại sẽ càng thêm lớn đối với thế giới, 

các nơi bị ảnh hưởng và Trung Quốc. So với thời điểm xảy ra dịch bệnh Sars, Trung 

Quốc hiện tại chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều trong tổng GDP của cả thế giới, Trung 

Quốc và các nước trên thế giới đều đã tham gia sâu rộng hơn rất nhiều vào toàn cầu 

hóa và hội nhập quốc tế. Vì thế có thể nói là mức độ tổn hại do đại dịch mới gây ra 

cho thế giới và Trung Quốc sẽ lớn hơn nhiều so với mức độ thiệt hại do dịch bệnh 

Sars đã gây ra. 

4 hệ lụy đối với kinh tế - thương mại 

https://baoquocte.vn/dich-virus-corona-bai-hoc-tu-dai-dich-moi-108589.html&dm=664a4e71df22cf53d0ef8b58b885b083&utime=MjAyMDAyMDIyMTIzMDg=
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Kinh tế và thương mại thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp trên bốn 

phương diện sau. 

Thứ nhất, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn cục bộ, lưu thông hàng hóa, 

dịch vụ và lao động toàn cầu không còn được như bình thường khiến cho mọi hoạt 

động kinh tế, thương mại và đầu tư không thể thông suốt và hiệu quả. Trong bối 

cảnh tình hình như thế, kinh tế và thương mại thế giới không thể hoạt động bình 

thường được chứ chưa nói đến có thể tăng trưởng, đồng thời nguy cơ sa vào trì trệ 

tăng trưởng hoặc thậm chí cả suy thoái không chỉ tiềm tàng mà còn tăng. 

Thứ hai, đại dịch mới hiện đã làm suy giảm tiêu dùng của người dân và xã 

hội. Hai lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là du lịch và dịch vụ. Vì thế, những quốc 

gia hay nền kinh tế trên thế giới mà du lịch và dịch vụ vốn là trụ cột và động lực 

tăng trưởng kinh tế quan trọng và quyết định nhất hiện cũng đang bị ảnh hưởng 

nặng nề nhất và tiêu cực nhất bởi đại dịch mới. 

Thứ ba, một khi dịch bệnh hoành hành như hiện tại, không chỉ tiêu dùng của 

người dân suy giảm mà các nhà đầu tư cũng bớt sẵn sàng đầu tư và các doanh 

nghiệp cũng ngần ngại đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh khiến cho không 

thể có được tăng trưởng mới của kinh tế, thương mại và đầu tư trên thế giới. 

Thứ tư, mối quan hệ và mức độ hợp tác giữa các đối tác trên thế giới trên lĩnh 

vực kinh tế, thương mại và đầu tư bị ngưng trệ bất ngờ khi các doanh nghiệp quyết 

định ngừng hoạt động kinh tế ở những nơi bị dịch bệnh và chuyển dịch cơ sở sản 

xuất ra nơi khác cũng như khi chính phủ các quốc gia áp dụng những biện pháp 

quyết liệt như sơ tán công dân, đóng cửa biên giới quốc gia hay cấm nhập cảnh đối 

với người dân đến từ những vùng có dịch bệnh. 

Chẳng hạn như ở Mỹ đã có ý kiến cho rằng đại dịch hiện tại sẽ khiến các 

doanh nghiệp Mỹ rút khỏi Trung Quốc trở về Mỹ, tạo thêm việc làm ở Mỹ. Trong 

thời gian tới sẽ có sự hỗn loạn nhất định trong các mối quan hệ này với ảnh hưởng 

rất tiêu cực tới tăng trưởng của kinh tế và thương mại thế giới nói chung. 

Phức tạp hơn, lâu dài hơn cả hậu quả kinh tế 

Một hệ lụy đặc biệt nguy hại khác của đại dịch mới là hiện tượng phân biệt 

đối xử người đến từ vùng dịch bệnh và công dân của các nước bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh. Ở đây mầm mống những diễn biến có thể khiến cho chuyện nhỏ trở 

thành chuyện lớn giữa các quốc gia, giữa các dân tộc và sắc tộc, giữa các khu vực 

và châu lục với nhau mà việc giải quyết ổn thỏa còn có thể khó khăn, phức tạp và 

lâu dài hơn cả việc xử lý khía cạnh kinh tế của những hệ lụy của đại dịch mới. 

Dịch bệnh hiện tại cũng còn tác động rất mạnh mẽ tới mối quan hệ chính trị 

giữa các quốc gia và đối tác trên thế giới. Cách hành xử của các quốc gia và đối tác 

phản ánh cách xử lý khủng hoảng và đối phó dịch bệnh khác nhau, nhưng cũng còn 

đều ẩn chứa thực chất quan điểm chính sách của bên này đối với bên kia mà bình 

thường được che dấu rất khéo léo và kín đáo. 
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Tác động gì đến cạnh tranh Mỹ - Trung? 

Trung Quốc hiện bị thách thức nhiều nhất và gay gắt nhất. Dịch bệnh càng 

kéo dài thì thách thức này đương nhiên càng thêm quyết liệt. Điều có thể chắc chắn 

được là Trung Quốc sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hệ lụy của đại dịch mới lần 

này hơn là khi xưa cho việc khắc phục hệ lụy của dịch bệnh Sars. 

Dịch bệnh mới nhiều khả năng sẽ buộc Trung Quốc phải điều chỉnh tiến độ 

và mức độ thực hiện những dự án và kế hoạch lớn đã đề ra trên nhiều lĩnh vực khác 

nhau. Trung Quốc chắc sẽ phải ưu tiên và tập trung nhiều hơn nữa cho đối nội. Sars 

có thể chưa nhưng dịch bệnh mới này rất có thể đã buộc nhiều đối tác trên thế giới 

phải nhìn nhận Trung Quốc bằng con mắt khác và định hướng quan hệ hợp tác của 

họ với Trung Quốc từ nay theo cách tiếp cận khác. 

Mỹ chắc sẽ không lợi dụng tình thế hiện tại khó khăn và khó xử hơn trước 

của Trung Quốc để gây khó thêm và ép mạnh thêm đối với Trung Quốc trong cuộc 

cạnh tranh chiến lược nói chung và cuộc xung khắc thương mại nói riêng, nhưng 

xem ra cũng chẳng vì Trung Quốc hiện đang như thế mà ngừng chiến giảm tranh 

với Trung Quốc. 
 

(baoquocte.vn - Ngày 03/02/2020) 
 

 
 

DỊCH VIRUS CORONA: BÀI HỌC TỪ ĐẠI DỊCH MỚI 
 

Hiện tại, dịch viêm phổi cấp 

do virus corona gây ra vẫn đang 

hoành hành, dù vậy đã có thể chắt 

lọc ra được từ đấy nhiều bài học. 

Phân tích của báo Thế giới & Việt 

Nam. 

Trong những ngày này, gần như 

mọi chuyện xảy ra trên thế giới đều 

không được thế giới quan tâm đến 

bằng dịch viêm phổi cấp do virus 

corona bùng phát ở thành phố Vũ Hán 

của Trung Quốc. 

Đại dịch mới này khiến thế giới 

không thể không liên tưởng đến 

những chuyện tương tự đã xảy ra 

trong quá khứ như Sars hồi năm 

2002/2003 hay Ebola cách đây không 

lâu. 

Những đại dịch như vậy đã làm 

thay đổi rất cơ bản ý thức và nhận 

thức của con người ở khắp mọi nơi 

trên trái đất về những mối hiểm họa đe 

dọa hiện tại và tương lai của cả nhân 

loại. Con người rút ra từ đấy những 

bài học cần thiết, quý báu và cả đắt giá 

nữa, để phòng ngừa và trực diện cũng 

như đẩy lùi những đại dịch mới có thể 

xảy ra trong tương lai. 

Hiện tại, dịch viêm phổi cấp do 

virus corona gây ra vẫn đang hoành 

hành, dù vậy đã có thể chắt lọc ra 

được từ đấy nhiều bài học với giá trị 

tương tự. 

Cần sẵn sàng đối phó 

https://baoquocte.vn/thoa-thuan-my-trung-quoc-boc-ngan-can-dai-106396.html&dm=664a4e71df22cf53d0ef8b58b885b083&utime=MjAyMDAyMDIyMTEyNDI=
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Bài học trước hết là cho dù thế 

giới đã có sự chuẩn bị từ sớm và từ xa 

cũng như tốt hơn trước rất nhiều 

nhưng rõ ràng vẫn chưa thể đủ để 

ngăn chặn được dịch bệnh bùng phát, 

để hạn chế dịch bệnh lây rộng lan xa 

sau khi bùng phát cũng như để chấm 

dứt được dịch bệnh một cách nhanh 

nhất và hiệu quả nhất. 

Câu hỏi “cần phải làm gì” đã 

từng nhiều lần được đặt ra trong quá 

khứ bây giờ lại được đặt ra và rất thời 

sự đối với cả thế giới, chính phủ và 

người dân ở các quốc gia, các vùng 

lãnh thổ ở khắp mọi nơi trên trái đất. 

Nó nhắc nhở nhân loại nói chung và 

chính phủ các quốc gia trên thế giới 

nói riêng về trách nhiệm phải tiếp tục 

luôn sẵn sàng đối phó với những đại 

dịch có thể bất ngờ bùng phát trong 

tương lai, bất kể đó là đại dịch cũ hay 

mới. Chẳng phải phòng bệnh bao giờ 

cũng tốt hơn là chữa bệnh hay sao? 

Bài học tiếp theo là phải luôn 

đặt vấn đề đại dịch bệnh nói chung và 

đối phó với đại dịch bệnh nói riêng 

sau khi dịch bệnh bùng phát trong mối 

liên hệ với toàn cầu hóa, tự do đi lại 

của con người và thông thương hàng 

hóa, hợp tác và hội nhập quốc tế. 

Ở đây có sự biểu lộ những mặt 

trái của toàn cầu hóa và hội nhập quốc 

tế. Nhưng rõ ràng vấn đề đặt ra bây 

giờ đối với thế giới không phải là đảo 

ngược xu thế chỉ vì để ngăn ngừa và 

đối phó đại dịch bệnh mà là kiểm soát 

và giải quyết được vấn đề đại dịch 

bệnh trong quá trình toàn cầu hóa và 

hội nhập quốc tế. 

Tất cả những biện pháp chính 

sách hiện được nhiều nước áp dụng về 

hạn chế đi lại tự do của con người hay 

thông thương hàng hóa chỉ nhất thời 

chứ không thể lâu dài. Bài học ở đây 

là có cách tiếp cận về toàn cầu hóa và 

hội nhập quốc tế đúng đắn và đầy đủ 

hơn, thực tế hơn và linh hoạt hơn. 

Cần nỗ lực của cả thế giới 

Một bài học nữa từ dịch viêm 

phổi cấp do virus corona gây ra là đối 

phó đại dịch mới này không phải là 

việc của riêng Trung Quốc mà của cả 

thế giới. Tất cả đều có trách nhiệm và 

nghĩa vụ tham gia đối phó đại dịch và 

đều có khả năng riêng đóng góp hiệu 

quả vào nỗ lực chung của tất cả nhằm 

đẩy lùi đại dịch. 

Tên gọi và nguồn gốc của dịch 

bệnh có thể khác nhau, bản chất của 

dịch bệnh và cách đối phó chúng có 

thể khác nhau nhưng chúng gây ra 

hiểm họa như nhau cho nhân loại và 

thế giới. Chúng không phân biệt biên 

giới quốc gia và giới hạn văn hóa. 

Chúng không để ý đến chính trị hay 

pháp lý. Vì thế, dịch bệnh bùng phát ở 

nơi cụ thể nhưng việc đối phó chúng 

không phải là của riêng ai trong thế 

giới hiện đại. 

Lúc này, giúp Trung Quốc đối 

phó dịch bệnh cũng đồng thời là cách 

tự bảo vệ và cứu chính mình trước 

thảm họa cũng như chủ động đối phó 

hiệu quả dịch bệnh cũng còn có nghĩa 

là góp phần giúp Trung Quốc khắc 

phục những khó khăn và vượt qua 

thách thức hiện tại. Tăng cường hợp 

tác và trợ giúp lẫn nhau giữa các quốc 
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gia trên thế giới càng thêm quan trọng 

và cần thiết trong các tình huống như 

hiện tại liên quan đến dịch bệnh mới. 

Xử lý khủng hoảng 

Cuối cùng là bài học về xử lý 

khủng hoảng. Việc đối phó với dịch 

bệnh mới cần phải được đồng thời tiến 

hành trên cả bốn phương diện là y tế, 

chính trị, kinh tế và con người. Mỗi 

nước phải tự xác định mức độ thích 

hợp nhất cho mình trên cả bốn phương 

diện ấy. 

Tuy nhiên ở đây cũng có những 

tiêu chí chung như luôn chuẩn bị sẵn 

sàng ứng phó với khủng hoảng, tăng 

cường nghiên cứu khoa học và trao 

 

đổi kết quả nghiên cứu khoa học, 

thông tin công khai kịp thời, chuẩn 

xác và đầy đủ, hỗ trợ lẫn nhau về tài 

chính và kinh nghiệm thực tiễn, lưu ý 

thỏa đáng đến diễn biến tâm lý của 

con người ở xa cũng như gần những 

khu vực ổ dịch. 

Đối phó dịch bệnh thành công 

được hay không, hiệu quả nhanh hay 

chậm phụ thuộc không chỉ vào hành 

động của chính quyền mà ở mức độ 

rất quyết định còn vào cách hành xử 

có trách nhiệm của từng con người 

trên trái đất. 

 

(baoquocte.vn - Ngày 03/02/2020) 

 

     
 

         MỸ DÀNH 100 TRIỆU USD  

                      GIÚP TRUNG QUỐC VÀ CÁC NƯỚC BỊ ÂNH HƯỞNG CORONA 
 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 7/2 công bố Washington sẽ dành ra 

100 triệu USD để hỗ trợ Trung Quốc và những nước khác bị ảnh hưởng dịch 

bệnh corona Vũ Hán. 

Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của ông Pompeo trong thông cáo: “Sự cam 

kết này, cùng với hàng trăm triệu USD được quyên tặng hào phóng từ khu vực tư 

nhân của Mỹ, thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ của Mỹ trong công cuộc ứng phó dịch 

bệnh”. 

Ông Pompeo cũng nói khoản tiền hỗ trợ này sẽ được giải ngân qua các quỹ 

đã có và thông qua nhiều tổ chức đa phương. 

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Stephen Biegun, nói khoản tiền đó sẽ hỗ trợ 

các nỗ lực phản ứng dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới. 

Cũng theo ông Biegun, Mỹ đã gửi gần 17,8 tấn thiết bị y tế tới Trung Quốc, 

trong đó có khẩu trang, quần áo bảo hộ và các thiết bị bảo hộ y tế khác. 

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ, ông 

Alex Azar, cho biết Mỹ đã nộp danh sách các chuyên gia của nước này lên WHO để 

gia nhập phái đoàn chuyên gia WHO sẽ tới Trung Quốc hỗ trợ dập dịch. 

Bộ trưởng Y tế nhân sinh Mỹ cho biết vẫn đang chờ Trung Quốc “bật đèn 
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xanh” để gửi các chuyên gia tới nước này. “Vấn đề là giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ 

ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi cảm thấy lạc quan là chuyện này sẽ diễn ra”, ông 

Alex Azar nói. 

Theo ông Azar, tuần trước Bộ Y tế nhân sinh đã thông báo tới Quốc hội Mỹ 

về việc có thể huy động thêm 136 triệu USD từ các chương trình khác của bộ này. 

Tuy nhiên theo ông Azar, vẫn chưa có quyết định nào về chuyện đó và cho rằng vẫn 

còn sớm để yêu cầu quốc hội phê chuẩn thêm các khoản ngân sách hỗ trợ dập dịch 

corona. 
 

    D. Kim Thoa 

(tuoitre.vn - Ngày 08/02/2020) 
 

     
 

TRUNG QUỐC ĐANG RA TAY DẬP DỊCH CORONA THẾ NÀO? 

 

Thời gian vừa qua số ca 

nhiễm virus corona chủng mới và số 

ca tử vong ở Trung Quốc đều tăng. 

Tuy nhiên, nhìn lại toàn cảnh ta có 

thể thấy Trung Quốc đang thực hiện 

những biện pháp hết sức mạnh tay 

để ngăn chặn dịch bệnh. 

Tính đến 19h30 ngày 10/2, 

tổng số ca nhiễm virus corona trên 

toàn thế giới là 40.625 ca, trong đó 

có 40.171 ca ở Trung Quốc. Số 

người tử vong vì virus corona là 910 

người (908 người ở Trung Quốc) 

nhưng tin vui là số người khỏi bệnh 

đã tăng lên tới 3.344 người. 
Ngành sản xuất khẩu trang 

“chạy” 80% công suất  

Theo Tân Hoa Xã, năng suất 

khẩu trang của Trung Quốc đang 

tăng đều đặn khi các công ty đua 

nhau tăng gia sản xuất nhằm đảm 

bảo nguồn cung khẩu trang trong 

bối cảnh dịch viêm đường hô hấp 

do virus corona chủng mới gây ra 

đang lây lan. 

Ngành sản xuất khẩu trang 

Trung Quốc đã khôi phục được 

khoảng 70% năng suất, tính đến 

ngày 7/2, theo Chen Da, quan chức 

Ủy ban Cải cách và phát triển quốc 

gia, trong khi đối với khẩu trang y 

tế, năng suất đã phục hồi 80%. 

Nhằm khuyến khích sản xuất 

vật tư y tế, bao gồm khẩu trang, 

chính quyền Trung Quốc trấn an 

các nhà sản xuất rằng chính phủ sẽ 

là đơn vị thu mua nếu thị trường 

không thể tiêu thụ hết sản phẩm. 

Việc nhập khẩu trang cũng được 

khuyến khích. 
Hàng ngàn y bác sỹ đổ về 

Vũ Hán 

Chỉ tính riêng trong ngày 9/2, 

đã có hơn 400 y bác sỹ, trong đó có 

264 người ở tỉnh Sơn Đông và 155 

người ở Bắc Kinh được điều động 

tới Vũ Hán. 

Trước đó, ngày 2/2, quân đội 

Trung Quốc cũng điều 1.400 y bác 

sỹ, kèm theo 58 tấn vật tư y tế tới 

https://tuoitre.vn/trung-quoc.html
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bệnh viện dã chiến mới ở Vũ Hán 

để đối phó với dịch corona. Đây là 

các bác sỹ giàu kinh nghiệm chống 

dịch SARS 2003 và dịch Ebola năm 

2014. 

Trước đó nữa, ngày 31/1, có 

hơn 6.000 y bác sỹ đến từ 26 tỉnh, 

thành phố và ba bệnh viện quân đội 

đã được gửi đến tỉnh Hồ Bắc để 

tham gia dập dịch corona. 
Xây dựng hàng loạt bệnh 

viện dã chiến 

Từ cuối tháng 1 trong lúc dịch 

bùng phát, Trung Quốc đã gấp rút 

xây 2 bệnh viện dã chiến Lôi Thần 

Sơn và Hỏa Thần Sơn để đáp ứng 

cơ sở khám chữa bệnh cho người 

dân tại Vũ Hán - tâm điểm của dịch 

do virus corona chủng mới gây ra. 

Ngày 8/02, Bệnh viện Lôi 

Thần Sơn đã được bàn giao cho 

quân y Trung Quốc sau 12 ngày xây 

dựng (từ 25/01 tới 6/02, hoàn thiện 

trong 2 ngày). Lôi Thần Sơn có 

1.600 giường bệnh và 32 phòng 

bệnh. 

Còn Bệnh viện Hỏa Thần 

Sơn với sức chứa 1.000 giường 

bệnh cũng đã được bàn giao vào 

ngày 02/02 và tiếp nhận bệnh nhân 

đầu tiên vào ngày 03/02. Cả hai 

bệnh viện đều xây theo kiểu lắp 

ghép, dựa trên kinh nghiệm từ đợt 

chống dịch SARS năm 2003. 

Ngoài ra giới chức Vũ Hán 

cũng biến các tòa nhà dân dụng trở 

thành bệnh viện dã chiến để đáp 

ứng điều trị cho các ca nhiễm nhẹ. 

Lập trạm kiểm soát không 

bỏ sót bệnh  

Theo Tân Hoa Xã, chính 

quyền thành phố Vũ Hán thành lập 

các trạm kiểm soát ở nhiều nơi 

trong thành phố để đo thân nhiệt 

người dân. Trong khi đó, nhiều tình 

nguyện viên cũng mang máy đo đến 

tận nhà để tiến hành kiểm tra thân 

nhiệt. 

Các bệnh nhân sốt sẽ được 

đưa đến các phòng khám cộng 

đồng, từ đó quyết định cách ly hay 

chăm sóc tại nhà. Cảnh sát sẽ can 

thiệp nếu bệnh nhân từ chối tuân 

theo quy tắc kiểm dịch và không có 

ngoại lệ, mục đích là không để sót 

bất kỳ ai nhiễm bệnh. 
Khử trùng khắp nơi 

Vào lúc này ở những nơi 

công cộng tại Trung Quốc như tòa 

nhà, bến xe, ga tàu đều bắt gặp 

hình ảnh những người trong bộ đồ 

bảo hộ kín mít xịt thuốc khử trùng. 

Nhiều nơi ở Trung Quốc đang 

nỗ lực khử trùng nơi công cộng như 

một biện pháp phòng ngừa virus 

corona lây lan. 

Mọi người được khuyến cáo 

hạn chế ra đường và nếu có ra 

ngoài thì cũng nên đeo khẩu trang 

đúng chuẩn. 
Phong tỏa hàng chục thành 

phố có dịch 

Từ lúc bùng phát dịch corona, 

đã có hàng chục thành phố ở Trung 

Quốc bị phong tỏa. 

Tính đến chiều ngày 06/02, 

đã có hơn 50 thành phố ở Trung 

Quốc tuyên bố “nội bất xuất - ngoại 

bất nhập”. 

Chính quyền Trung Quốc 

quyết liệt đến mức phong tỏa thành 

phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, nơi 
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cách tâm dịch Vũ Hán tới 800km. 

Lệnh phong tỏa quy định 

nghiêm ngặt việc đi lại. Cụ thể, mỗi 

hộ gia đình chỉ được phép có một 

người được ra ngoài hai ngày một 

lần để mua nhu yếu phẩm. Toàn bộ 

trạm thu phí xa lộ đóng cửa, mọi 

tuyến đường liên quan bị phong tỏa. 

Giao thông công cộng, tàu điện 

ngầm và những chuyến xe buýt liên 

tỉnh dừng hoạt động. 

Ngoài ra các nơi công cộng 

như bể bơi, rạp chiếu phim và bảo 

tàng cũng đóng cửa, khiến đời sống 

của hàng chục triệu người dân bị 

ảnh hưởng. 
Cuộc chạy đua của khoa 

học 

Thủ tướng Trung Quốc Lý 

Khắc Cường hôm chủ nhật, 09/02, 

đã nhấn mạnh vai trò của nghiên 

cứu khoa học trong việc chiến thắng 

virus corona mới. 

Đến thăm Viện hàn lâm Khoa 

học y khoa Trung Quốc, ông Lý kêu 

gọi các nguồn lực nghiên cứu tốt 

nhất để giải quyết những thách thức 

cấp bách trong phòng chống dịch 

corona, cũng như kêu gọi các nhà 

khoa học “chạy đua với thời gian” 

để nghiên cứu phương pháp điều trị 

và phòng bệnh hiệu quả. 

Theo đó, Trung Quốc đã 

nhanh chóng cung cấp mã gen của 

chủng 2019-nCoV, giúp các nhà 

khoa học nhanh chóng bắt tay 

nghiên cứu nguồn gốc của chủng 

virus mới, khả năng biến đổi, cũng 

như cách đối phó. 

Nhờ vậy mà thời gian qua 

nhà khoa học từ khắp nơi trên thế 

giới đã tiến hành phân lập thành 

công virus, rút ngắn thời gian xét 

nghiệm và tạo tiền đề sản xuất 

vaccine cho virus corona dự kiến ra 

mắt trong khoảng 3 tháng tới. 

 

Minh Khôi 

(tuoitre.vn - Ngày 10/02/2020)

 

 
 

HONG KONG PHÁT MINH THIẾT BỊ PHÁT HIỆN VIRUS CORONA TRONG 40 PHÚT 
 

Các nhà nghiên cứu tại Hong Kong cho biết thiết bị kiểm tra mới hiệu 

quả, có thể phát hiện các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới nhanh 

chóng. Thiết bị này đã được sử dụng tại Trung Quốc. 

Ngày 6/2, một nhóm nhà nghiên cứu Hong Kong cho hay họ đã phát minh một 

thiết bị có hiệu quả kinh tế giúp xác định virus corona chủng mới (2019-nCoV) chỉ 

trong 40 phút, theo báo South China Morning Post. 

Thiết bị này kiểm tra các mẫu chất lỏng cơ thể và theo nhóm nghiên cứu trên 

là có thể phát hiện virus corona chủng mới nhanh hơn công nghệ hiện tại. “Điểm tốt 

nhất là thiết bị này nhanh và có thể xách tay” - ông Ôn Duy Giai (Wen Wei Jia), giáo 
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sư vật lý tại Đại học Khoa học kỹ thuật Hong Kong (HKUST) và là người dẫn đầu 

nhóm nghiên cứu, thông tin. 

Ông Ôn cho biết thiết bị này đã được đưa vào sử dụng tại hai thành phố ở 

Trung Quốc là Thâm Quyến cùng Quảng Châu, và ít nhất một bộ thiết bị đang được 

gửi đến tỉnh Hồ Bắc, trung tâm bùng phát dịch. Vị giáo sư nói: “Chúng tôi đã gửi 

thiết bị này tới nhiều nơi và hy vọng mọi người có thể sử dụng nó”. 

Bước đột phá này được công bố trong bối cảnh giới chuyên gia cảnh báo tình 

trạng thiếu hụt các bộ dụng cụ xét nghiệm ở Trung Quốc đại lục.  

Giáo sư Ôn kể lại nhóm nghiên cứu của ông đã vào cuộc chế tạo một thiết bị 

kiểm tra như trên vào tháng trước. Họ đã sử dụng các nguồn lực từ phòng thí nghiệm 

của ông Ôn ở Thâm Quyến, thành phố nằm sát Hong Kong. 

Theo South China Morning Post, các thiết bị kiểm tra truyền thống trong 

phòng thí nghiệm thường mất từ 90 phút tới 3 giờ để xác định virus corona chủng 

mới, bằng cách sử dụng một phương pháp trong quá trình kiểm tra ADN có tên Phản 

ứng chuỗi Polymerase (PCR). 

Hiện phương pháp PCR cũng được sử dụng trong các cuộc kiểm tra của Trung 

tâm bảo vệ sức khỏe Hong Kong và mất tới khoảng 3 giờ mới kiểm tra xong. 

Nguyên lý của phương pháp này là khuếch đại ADN của mẫu và phát hiện 

ARN của virus. Tuy nhiên, mẫu cần được gia nhiệt và việc gia nhiệt nhanh hay chậm 

sẽ ảnh hưởng tới tốc độ kiểm tra.  

Thiết bị phản ứng PCR truyền thống sẽ tăng từ 4 - 5 độ C mỗi giây. Tuy nhiên, 

với phương pháp mới được dùng trong thiết bị của nhóm nghiên cứu Hong Kong, tốc 

độ gia nhiệt có thể nhanh tới 30 độ C/giây. Do đó, thời gian phát hiện virus có thể 

giảm từ 1,5 - 3 giờ xuống còn 40 phút, trang Minh Báo dẫn lời giải thích của ông Ôn. 

Giáo sư Ôn cho biết nhóm của ông bắt đầu nghiên cứu sau khi nhận được một 

mẫu virus corona từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 

20/01. 

Tiến sỹ Cao Nhất Bác (Gao Yi Bo), một người tham gia dự án, cho biết thiết 

bị mới có độ chính xác cao miễn là mẫu được lấy chính xác và được thiết kế để sử 

dụng ở những nơi bên ngoài bệnh viện cũng như phòng thí nghiệm. Thiết bị này dài 

33cm, rộng 32cm và cao 16cm, mỗi lần có thể kiểm tra cùng lúc 8 mẫu. 

Các nhà nghiên cứu trên thế giới đang tăng tốc chế tạo thiết bị mới giúp quá 

trình kiểm tra bệnh nhanh hơn. Việc phát hiện một người nhiễm virus corona chủng 

mới sớm đang là vấn đề mà nhiều nơi quan tâm. 

 

        Bình An 

(tuoitre.vn - Ngày 07/02/2020) 
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ANH CAM KẾT HỖ TRỢ 26 TRIỆU USD ĐỂ PHÁT TRIỂN VẮC XIN NGỪA VIRUS CORONA 
 

Chính phủ Anh 

vừa cam kết chi 20 

triệu bảng (26 triệu 

USD) nhằm hỗ trợ cho 

công tác nghiên cứu 

của Liên minh Các 

sáng kiến Ứng phó 

Dịch bệnh (CEPI) 

trong nỗ lực tìm vắc 

xin nhằm đối phó với 

dịch viêm đường hô 

hấp cấp do chủng 

virus corona mới 

(2019-nCoV) gây ra. 

CEPI là Liên 

minh được thành lập 

năm 2017 để phát triển 

vắc xin nhằm ngăn chặn 

các dịch bệnh. CEPI 

ngày 31/01 cho biết đã 

hợp tác với Công ty 

Dược phẩm sinh học 

CureVac AG của Đức 

để phát triển vắc xin 

ngừa virus corona. 

“Vắc xin là biện 

pháp tốt nhất nhằm 

chống lại các dịch bệnh 

chết người, bao gồm cả 

virus corona”, Bộ 

trưởng Y tế Anh Matt 

Hancock cho biết tại 

cuộc họp báo ngày 3/2. 

Tiến sĩ Richard 

Hatchett, Giám đốc điều 

hành (CEO) của CEPI 

cho biết Chính phủ Anh 

công bố gói viện trợ 

giữa lúc cả thế giới 

đang chạy đua để tìm ra 

vắc xin nhằm đối phó 

với chủng virus corona 

mới”. 

“Tốc độ lây lan 

nhanh chóng trên phạm 

vi toàn cầu và các đặc 

điểm dịch tễ học của 

chủng virus corona là 

rất đáng lo ngại”, ông 

Richard Hatchett cho 

biết. “Chúng tôi hy 

vọng cùng với các đối 

tác sẽ tìm ra vắc xin để 

thử nghiệm trên người 

trong vòng 16 tuần” 

Anh xác nhận 2 

trường hợp đầu tiên 

dương tính với chủng 

virus corona mới vào 

ngày 31/01 là 2 thành 

viên trong cùng 1 gia 

đình. Hiện các bệnh 

nhân đang được chăm 

sóc và điều trị bởi cơ 

quan y tế.  

Ngày 02/02, 11 

người mang quốc tịch 

Anh đã trở lại đất nước 

sau khi du lịch tới Vũ 

Hán, Trung Quốc, nơi 

được cho là trung tâm 

bùng phát dịch viêm 

đường hô hấp cấp do 

chủng virus corona mới 

gây ra, đã được yêu cầu 

cách ly trong vòng 14 

ngày. Úc, Pháp và Mỹ 

cũng đã công bố các 

biện pháp tương tự để 

cách ly những người trở 

về nước từ tỉnh Hồ Bắc, 

Trung Quốc. 

Vào tuần trước, 

Chính quyền Tổng 

thống Donald Trump 

cho biết Mỹ đã nhanh 

chóng tiến hành nghiên 

cứu vắc xin phòng 

chống virus corona, với 

kế hoạch bắt đầu thử 

nghiệm giai đoạn 1 

trong vòng 3 tháng tới. 

Tổng cộng có 11 trường 

hợp nhiễm virus corona 

cho đến nay đã được 

ghi nhận tại Mỹ. 

Trong một diễn 

biến liên quan, Bộ 

trưởng Giáo dục và 

Nghiên cứu Đức Anja 

Karliczek ngày 31/01 

cho biết, Đức có thể 

phát triển được vắc xin 

phòng virus corona 

trong vài tháng tới. 

Tuyên bố của Bộ 

trưởng Karliczek được 

đưa ra sau khi Công ty 

Dược phẩm sinh học 

CureVac AG của Đức 

hợp tác CEPI phát triển 
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vắc xin phòng chủng 

mới của virus corona. 

Theo đó, Công ty 

CureVac sẽ nhận được 

khoản ngân sách bổ 

sung 8,3 triệu USD để 

phát triển, sản xuất 

cũng như nghiên cứu 

lâm sàng loại vắc xin 

chống virus corona. 

Dịch viêm đường 

hô hấp cấp do virus 

corona gây ra đang diễn 

biến phức tạp tại Trung 

Quốc và lây lan ra 

nhiều quốc gia trên thế 

giới. Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) đã tuyên 

bố tình trạng y tế khẩn 

cấp toàn cầu vì dịch 

nhưng chưa công bố 

tình trạng đại dịch. 

Hiện giới khoa 

học đang chạy đua để 

phát triển vắc xin phòng 

chống virus corona. Tuy 

nhiên, các chuyên gia y 

tế cho rằng quá trình 

phát triển vắc xin 

thường mất ít nhất 1 

năm. 

Trước đó, các 

chuyên gia y tế đã dành 

hơn 1 năm để phát triển 

một loại vắc xin phòng 

chống dịch SARS năm 

2003. Vào tuần trước, 

Giám đốc điều hành của 

Novartis, Vas Narasimhan 

cho biết, dự kiến sẽ mất 

1 năm để tìm một loại 

vắc xin cho virus 

corona. 

 

  Hoài Hà 

(dangcongsan.vn 

Ngày 04/02/2020) 

 

 

    
 

  CHUYÊN GIA TRUNG QUỐC DỰ BÁO 

            DỊCH NCOV SẼ ĐẠT ĐỈNH VÀO NỬA CUỐI THÁNG 2 
 

Dịch viêm phổi Vũ Hán do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra có 

thể đạt đỉnh trong nửa cuối tháng 2, kế đến chững lại một thời gian trước khi suy 

yếu, theo bác sỹ Chung Nam Sơn, chuyên gia uy tín của Trung Quốc. 

Trả lời phỏng vấn Reuters, bác sĩ Chung Nam Sơn (83 tuổi), người phát hiện 

virus corona gây dịch SARS vào năm 2003, cho biết tình hình dịch virus corona mới 

tại một số tỉnh đang có dấu hiệu cải thiện, với số ca nhiễm mới giảm dần. 

Về dự đoán trước đó về thời điểm dịch bệnh có thể đạt đỉnh vào cuối tuần này, 

bác sỹ Chung cho hay ông đã đưa ra dự báo mới sau khi tiến hành điều chỉnh dữ liệu 

dựa trên các mô hình và diễn tiến dịch nCoV trong những ngày gần đây, cũng như các 

biện pháp của Chính phủ Trung Quốc. 

“Vì thế, chúng tôi cho rằng đỉnh dịch virus corona mới có thể rơi vào giữa hoặc 

cuối tháng 2… và chuyển sang giai đoạn ổn định trước khi suy yếu”, theo bác sỹ 

Chung. 

Chuyên gia hàng đầu về bệnh đường hô hấp của Trung Quốc nhấn mạnh sự cần 

thiết áp dụng các biện pháp kiểm soát tại Vũ Hán, tâm dịch nCoV, và nước này cũng 

nên cân nhắc cấm vĩnh viễn hoạt động kinh doanh động vật hoang dã. 

Đồng thời, Trung Quốc cũng cần cải thiện các cơ chế kiểm soát dịch bệnh, tiến 
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tới hỗ trợ thiết lập hệ thống cảnh báo sớm toàn cầu đối với những căn bệnh truyền 

nhiễm. 

Tính đến sáng 11/02, số người chết ở Trung Quốc vì dịch viêm phổi Vũ Hán do 

virus corona mới (nCoV) đã tăng kỷ lục thêm 108 người, nâng tổng số người chết lên 

1.016, trong khi có 42.638 người nhiễm virus, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc. 
 

  Thụy Miên  
(thanhnien.vn - Ngày 11/02/2020) 

 

    
 

VẼ BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI CỦA  

VIRUS NCOV BẰNG CÁC MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN 
 

Trong bối cảnh virus corona chủng mới (nCoV) đang lây lan khắp thế giới, 

các nhà khoa học đã sử dụng các công nghệ mô hình điện toán mới nhất để dự 

báo về virus nguy hiểm này từ số ca tử vong đến đỉnh dịch. 

 Các thập kỷ gần đây đã chứng kiến sức mạnh của các mạch vi xử lý máy tính 

mới kết hợp với các mô hình toán học tinh vi để đưa ra cho các quan chức y tế một ý 

tưởng tốt hơn về việc các dịch bệnh có thể phát triển nhanh đến mức nào và lây lan bao 

xa. Bất chấp sai số khó tránh khỏi, các nhà khoa học hiện nay đã có thể dự báo đường 

đi của nCoV, loại virus đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.520 người trong chưa đầy hai 

tháng. 

 Ngày 14/02, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn cho biết bà đã điện đàm với 

các đối tác thuộc nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) để xúc tiến việc mô hình 

hóa sự lây lan và mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 (nCoV). 

 Các mô hình được dựng lên một cách khái quát, tính đến dữ liệu về lịch sử của 

virus như cách truyền, tỷ lệ tử vong và tỷ lệ phục hồi - cũng như các xu hướng thay đổi 

hành vi của con người. Tuy nhiên, chuyên gia Arnaud Banos, Trung tâm Nghiên cứu 

khoa học quốc gia Pháp, cho rằng các mô hình tốt nhất vẫn chưa đủ tinh vi, và cần 

được chỉnh sửa thêm. Để đúng với thời gian thực của các diễn biến dịch, các nhà 

nghiên cứu đã tiến hành các mô phỏng bằng việc đưa dữ liệu mới khi xảy ra các diễn 

biến mới. 

 Tuần này, một nhóm nhà khoa học Anh tại Đại học Dịch tễ và y học nhiệt đới 

London đã sử dụng mô hình điện toán để dự đoán thời điểm đỉnh dịch tại tâm dịch Vũ 

Hán ở Trung Quốc có thể rơi vào nửa cuối tháng 2 này. Một thành viên nhóm nghiên 

cứu, ông Adam Kucharski cho biết: “Tất nhiên vẫn chưa thể chắc chắn về thời điểm 

chính xác chuyện này sẽ xảy ra và quy mô dịch sẽ lớn cỡ nào”. 

 Về phần mình, giáo sư Rowland KAO, Đại học Edinburgh, bày tỏ thận trọng về 

kết quả trên khi phát biểu rằng: “Đây là một phân tích của một nhóm chuyên gia giàu 

kinh nghiệm và tài năng, song như mọi khi, giới hạn về các dữ liệu có thể tiếp cận sẽ 
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ảnh hưởng đến các dự đoán của họ”. 

 Trên thực tế, một số mô hình được sưu tập từ khi bùng phát dịch đã cho thấy 

kết quả không chính xác do thiếu dữ liệu. Đó là trường hợp dịch bệnh bò điên bùng 

phát ở Anh những năm 90 của thế kỷ trước. Nhưng mô hình điện toán đã trải qua một 

chặng đường dài trong 20 năm qua, và ngày càng được hưởng lợi từ nguồn dữ liệu trí 

tuệ nhân tạo (AI). 

 Đầu tháng 2, một nghiên cứu khác cũng đã dự báo sẽ có ít nhất 75.000 người bị 

nhiễm tại Vũ Hán, Trung Quốc. 

 Theo thông báo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 14/02, 

tại Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 66.492 trường hợp nhiễm COVID-19 (nCoV), 

1.523 người tử vong. Số người nhiễm bệnh tại thành phố Vũ Hán là 37.914 người. 
 

         Bích Liên 

(baoquangbinh.vn -  Ngày 16/02/2020) 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA 
 

Ngày 29/01, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc 

Vượng ký Công văn số 79-CV/TW gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, 

ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn 

vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do virus corona (nCov) gây ra. Trước đó, ngày 28/01, Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra; trong 

đó yêu cầu trước mắt thành lập Đội phản ứng nhanh, Bộ Y tế hàng ngày báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Sau đây là toàn văn Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: 

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) 

gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đến nay dịch bệnh đã lan rộng ra 

30/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và đã lây lan ra 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vaccine, 

 

VIỆT NAM CHUNG TAY 

ĐẨY LÙI DỊCH VIRUS CORONA 
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thuốc điều trị đặc hiệu. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cảnh báo dịch đã ở cấp độ rất 

cao tại Trung Quốc, cấp độ cao ở khu vực và toàn cầu. Tại Việt Nam đã có 02 

người Trung Quốc bước đầu xác định nhiễm nCoV. Nước ta có đường biên giới dài, 

lưu lượng người qua lại, giao thương lớn với Trung Quốc nên nguy cơ dịch bệnh 

này lây lan, có thể bùng phát là rất lớn. 

Để chủ động phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 

Các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, không để dịch lây lan, phải 

coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”. Các cấp, các ngành, các tổ chức và cá 

nhân thực hiện nghiêm túc Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Cấm nhập khẩu 

động vật hoang dã vào Việt Nam. Huy động cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để 

phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp 

nhất tử vong do dịch này gây ra. 

1. Bộ Y tế có trách nhiệm: 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc 

giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các 

trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm, chỉ đạo các tỉnh có cửa khẩu, 

đường bộ, đường thủy, sân bay quốc tế giám sát chặt các hành khách nhập cảnh đối 

với các trường hợp đi từ vùng dịch, quản lý các trường hợp bệnh, phòng, chống 

nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế, không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán 

bộ y tế bị lây nhiễm dịch bệnh này. 

- Bộ Y tế đã khởi động các cơ sở y tế phòng, chống dịch tuyến tỉnh; các bệnh 

viện tuyến Trung ương; bệnh viện thuộc ngành công an, quân đội; bệnh viện dã 

chiến của quân đội để chủ động ứng phó, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu 

cầu, nay tiếp tục hoàn thiện phương án để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Chỉ đạo 

thực hiện nghiêm việc khử trùng, tẩy độc tại các cửa khẩu (đường hàng không, 

đường bộ, đường thủy). 

- Thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch, đưa ra các khuyến cáo về các 

biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch. 

- Có kịch bản ứng phó với từng tình huống dịch trước ngày 30 tháng 01 năm 

2020; bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch. Sẵn sàng ứng 

phó với các tình huống dịch; có hướng dẫn, chỉ đạo quy trình, phác đồ điều trị, hạn 

chế thấp nhất tử vong. 

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị y tế địa 

phương tổ chức cách ly và quản lý những người lao động, làm việc khi phát hiện 

trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh nCoV, chỉ đạo các công ty du lịch 

hủy các tua, gói du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành 
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phố đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch 

đến Việt Nam. 

- Quản lý và theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị 

hạn chế di chuyển du khách Trung Quốc hiện đang ở Việt Nam. 

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, 

quản lý du khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh. 

3. Bộ Công an có trách nhiệm: 

- Phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ 

dịch ngay tại cửa khẩu. 

- Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, 

nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế. 

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về 

tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng. 

4. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm: 

- Phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ 

dịch tại cửa khẩu, chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế. 

- Chỉ đạo việc cấm người qua lại tại các đường mòn, lối mở với Trung Quốc 

và kiểm soát chặt chẽ khách qua lại tại các cửa khẩu khác. 

- Chuẩn bị sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch lan 

rộng. 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân 

đội. 

5. Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm: 

- Tạm thời ngừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đến vùng có dịch 

của Trung Quốc và ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam. 

Triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch cho các hành khách trên 

các phương tiện vận tải; xem xét thực hiện việc phòng bệnh trên các chuyến bay, 

các phương tiện vận tải hành khách. 

- Khuyến cáo hạn chế các chuyến bay đi, đến các khu vực đang có dịch tại 

Trung Quốc. 

6. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm: 

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác định số lượng 

người Việt Nam tại khu vực có dịch để bảo hộ công dân Việt Nam khi cần. 

- Thông báo cho các cơ quan ngoại giao của các nước trong trường hợp phải 

cách ly y tế bắt buộc công dân nước ngoài mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh tại Việt 

Nam. 

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe 

của những người lao động, làm việc xuất phát, trở về từ các khu vực đang có dịch 
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tại Trung Quốc. 

- Không tổ chức đưa lao động Việt Nam đến các khu vực đang có dịch. 

8. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

- Phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đăng tải các bản tin về tình hình dịch 

chính xác, kịp thời và các biện pháp để người dân chủ động phòng, chống dịch, 

không hoang mang lo lắng, phối hợp với ngành y tế phòng, chống dịch hiệu quả. 

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Thông tin tới các học sinh, sinh viên đang du học ở nước ngoài để chủ động 

không đến các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc và tự áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch. 

- Phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch tới 

học sinh, sinh viên trên toàn quốc; có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, 

chống dịch khi có yêu cầu của ngành y tế. 

10. Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác 

phòng, chống dịch khi có nhu cầu cần thiết. 

11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 

đạo các sở, ban, ngành và các địa phương quyết liệt sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong; bảo đảm cung cấp đủ phương 

tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch; 

chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch trên địa 

bàn. 

12. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ 

chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp 

thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội 

đối với công tác phòng, chống dịch bệnh này. 

13. Trong giai đoạn hiện nay, Thủ tướng Chính phủ cử Phó Thủ tướng Vũ 

Đức Đam làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; trước mắt thành lập Đội 

phản ứng nhanh, thành viên là đại diện lãnh đạo các bộ: Y tế, Công an, Quốc 

phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết kịp thời 

các vấn đề cấp bách phòng, chống dịch. 

14. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng 

Chính phủ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh 

nCoV do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban. 

Bộ Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, hàng 

ngày báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh này. 
 

(vnu.edu.vn) 
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THỦ TƯỚNG QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DỊCH CORONA 

 

Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký 

Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút corona gây ra. 

Quyết định nêu rõ: Công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam. 

1. Tên dịch bệnh: Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona 

gây ra. 

2. Thời gian xảy ra dịch: Từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 (thời điểm xác định 

trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút 

corona gây ra). 

3. Địa điểm và quy mô xảy ra dịch: Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa (đã 

có 6 trường hợp mắc bệnh). 

4. Nguyên nhân: Do chủng mới của vi rút corona gây ra. 

5. Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch: Bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy 

cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu. 

6. Đường lây: Lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. 

7. Các biện pháp phòng, chống dịch: Thực hiện theo Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm, gồm: 

a) Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch. 

b) Khai báo, báo cáo dịch. 

c) Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh. 

d) Tổ chức cách ly y tế. 

đ) Vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch. 

e) Các biện pháp bảo vệ cá nhân. 

g) Kiểm soát ra, vào vùng có dịch. 

h) Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch. 

i) Hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch. 

k) Các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch.  

8. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo 

dõi, điều trị người mắc bệnh: 

a) Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, bệnh viện trong ngành Công an, 

quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện. 

b) Bệnh viện dã chiến (khi được huy động). 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở y tế, 

tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30 tháng 01 năm 2020; chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020, 
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số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 và Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23 

tháng 01 năm 2020; các chỉ đạo của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật có liên 

quan. 
 

     B.P 

(bienphong.com.vn - Ngày 01/02/2020) 
 

     
 

THỦ TƯỚNG RA CÔNG ĐIỆN TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA 
 

Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban 

hành công điện số 156/CĐ-TTg về 

việc tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút corona 

gây ra, trong đó nêu rõ: Hạn chế 

tập trung đông người; các tỉnh đã 

công bố dịch dừng tổ chức các lễ 

hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; quyết 

định cho học sinh nghỉ học. 

Thủ tướng Chính phủ điện: Bộ 

Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc 

phòng, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Giao thông vận tải, Tài chính, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo 

dục và Đào tạo, Công Thương, 

Thông tin và Truyền thông; Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

Theo thông tin cập nhật đến 

sáng ngày 02/02/2020, dịch viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút corona (nCoV) gây ra đã xuất 

hiện tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, 

làm 305 người chết, trong đó đã có 

người đầu tiên chết ngoài Trung 

Quốc (tại Philipin), hơn 14.500 người 

nhiễm (trong đó trên 2.000 người 

nguy kịch), trên 43.000 người đang 

được theo dõi. Tại Việt Nam đã có 7 

người mắc, trong đó có 4 người Việt 

Nam. 

Ngày 01/02/2020, Thủ tướng 

Chính phủ đã công bố dịch viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút corona gây ra (Quyết định số 

173/QĐ-TTg). Để tiếp tục đẩy mạnh 

phòng, chống dịch bệnh, Thủ tướng 

Chính phủ chỉ đạo: 

1. Bộ Ngoại giao: Chủ động có 

văn bản trao đổi thông tin với các cơ 

quan chức năng của Trung Quốc về 

các chủ trương, biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh của Việt Nam để tạo 

sự đồng thuận, chia sẻ và phối hợp 

phòng, chống dịch. 

Thống nhất với phía Trung 

Quốc về việc đưa công dân Việt Nam 

từ Trung Quốc về nước theo các cửa 

khẩu quốc tế: Hữu Nghị (tỉnh Lạng 

Sơn), Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Móng 

Cái (tỉnh Quảng Ninh), Tây Trang 

(tỉnh Điện Biên) và Thanh Thủy (tỉnh 

Hà Giang) theo đề nghị của Bộ Quốc 

phòng. Chủ trì, phối hợp với các bộ: 

Quốc phòng, Công an tạo điều kiện 

thuận lợi để công dân Trung Quốc về 

nước. 

2. Bộ Quốc phòng: Chủ trì, 

phối hợp các bộ, các tỉnh có cửa 

khẩu biên giới quản lý nghiêm ngặt 
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việc xuất nhập cảnh, đi lại qua các 

cửa khẩu. 

Chủ trì, phối hợp với các bộ: Y 

tế, Công an, Ngoại giao, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh có cửa khẩu đường bộ, 

hàng không tiếp nhận người Việt 

Nam về nước từ vùng có dịch bảo 

đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi 

tiếp nhận, ăn nghỉ để đón công dân 

Việt Nam về nước và cách ly tập 

trung 14 ngày, quản lý chặt chẽ theo 

quy định. Chỉ đạo bộ đội biên phòng 

phối hợp với lực lượng địa phương 

vùng biên giới kiểm soát chặt chẽ 

đường mòn, lối mở. 

3. Bộ Y tế: Chủ trì, phối hợp 

với các bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, 

Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh 

liên quan tổ chức thực hiện biện pháp 

cách ly y tế 14 ngày đối với công dân 

Việt Nam trở về từ Trung Quốc; 

trường hợp nghi ngờ phải thực hiện 

ngay xét nghiệm sàng lọc và điều trị 

kịp thời khi phát hiện bệnh nhân 

nhiễm bệnh trên tinh thần 4 tại chỗ. 

Đẩy mạnh việc tập huấn 

chuyên môn phòng, chống dịch cho 

các địa phương, bảo đảm xử lý tại 

chỗ, hạn chế việc lây chéo; chỉ đạo 

các bộ, ngành, cơ quan và các địa 

phương kiểm tra phương tiện, trang 

thiết bị, vật tư, thuốc,… phục vụ 

phòng, chống dịch, kịp thời báo cáo, 

đề xuất Thủ tướng Chính phủ. 

4. Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

bộ, địa phương liên quan rà soát số 

lao động Việt Nam làm việc ở Trung 

Quốc và thông báo cho các bộ: Ngoại 

giao, Quốc phòng, Công an, Y tế, các 

địa phương liên quan để phối hợp 

chuẩn bị phương án phù hợp trong 

trường hợp cần tiếp nhận về nước; 

hướng dẫn địa phương và doanh 

nghiệp liên quan có sử dụng lao động 

Trung Quốc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tăng cường kiểm tra việc thực 

hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai 

mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội 

tại các địa phương; chủ trì, phối hợp 

với Ủy ban nhân dân các tỉnh đã 

công bố dịch triệt để thực hiện việc 

dừng tất cả lễ hội, kể cả lễ hội đã 

khai mạc. 

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn cụ thể việc cho học sinh 

nghỉ học, đặc biệt đối với học sinh 

dưới 12 tuổi tại các tỉnh đã công bố 

dịch; chỉ đạo áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch như: Đeo khẩu 

trang, rửa tay bằng xà phòng, sử 

dụng chất sát khuẩn, khử trùng 

trường, lớp học. 

7. Bộ Giao thông vận tải: Chỉ 

đạo việc không để người Việt Nam di 

chuyển đến vùng có dịch của Trung 

Quốc, tạo điều kiện đưa người Trung 

Quốc rời khỏi Việt Nam và đưa người 

Việt Nam từ các vùng có dịch của 

Trung Quốc về nước. Khi đưa người 

Việt Nam về nước, thông báo cho Bộ 

Y tế và cơ quan liên quan để thực 

hiện việc cách ly y tế theo đúng quy 

định. 

Chủ trì, phối hợp với các bộ: 

Ngoại giao, Quốc phòng, Công an bố 

trí đón người Việt Nam từ Trung 

Quốc về nước qua sân bay quốc tế 

Vân Đồn (Quảng Ninh) và một số sân 

bay khác tại miền Trung, miền Nam 
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(trừ các sân bay quốc tế). 

Chủ trì, phối hợp với các bộ: 

Ngoại giao, Quốc phòng, Công an và 

cơ quan liên quan có phương án xử 

lý phù hợp phòng, chống dịch bệnh 

đối với hoạt động vận tải đường sắt 

với Trung Quốc tương tự như đối với 

hoạt động vận tải đường bộ, đường 

hàng không. 

8. Các bộ: Công an, Công 

Thương, Tài chính, Thông tin và 

Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo 

các lực lượng chức năng tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các 

hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh 

để đầu cơ, găm hàng, tăng giá khẩu 

trang, vật tư y tế phục vụ phòng 

chống dịch, đưa tin thất thiệt về dịch 

bệnh, kể cả khởi tố điều tra xử lý theo 

quy định pháp luật hình sự. 

9. Bộ Tài chính chủ trì, phối 

hợp với các bộ, cơ quan, địa phương 

liên quan đề xuất bố trí kinh phí phục 

vụ công tác phòng, chống dịch, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ. 

10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 

đạo: Yêu cầu nhân dân đeo khẩu 

trang phù hợp tại nơi công cộng, trên 

các phương tiện giao thông công 

cộng. Tăng cường tiêu độc, khử 

trùng tại các địa điểm tập trung đông 

người, nhất là trường học, chợ, siêu 

thị, bến xe, nhà ga, khu chung cư cao 

tầng. Hạn chế việc tổ chức các cuộc 

họp, hội nghị đông người tham gia 

trừ các trường hợp thực sự cần thiết 

và để phục vụ phòng, chống dịch. 

Thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định. 

11. Ủy ban nhân dân các tỉnh 

đã công bố dịch: Tổ chức thực hiện 

ngay, đầy đủ các biện pháp phòng, 

chống dịch theo Quyết định 173/QĐ-

TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về công bố 

dịch. Hạn chế việc tập trung đông 

người; thực hiện nghiêm việc dừng tổ 

chức các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai 

mạc. Quyết định cho học sinh nghỉ 

học. 

 

(vpcp.chinhphu.vn 

Ngày 02/02/2020)
 

 
 

VIỆT NAM ĐANG TÍCH CỰC TRIỂN KHAI 

CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ỨNG PHÓ, KIỂM SOÁT DỊCH 

  

Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp để ứng phó, kiểm soát 

dịch. Đồng thời, với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chủ động đề xuất và 

thúc đẩy các nỗ lực chung của ASEAN nhằm phối hợp ứng phó hiệu quả với 

dịch bệnh. 

Ngày 30/01, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, với tư 

cách là Chủ tịch Hội đồng Điều phối ASEAN đã gửi thư đến các nước ASEAN đề 

nghị thành lập nhóm công tác chung cấp bộ trưởng, tăng cường hợp tác, chia sẻ 

thông tin, điều phối hành động ứng phó với dịch bệnh. 



 

  
    

Chung tay đẩy lùi dịch virus corona 
     

 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 03/2020 
 

24 

Ngày 06/02/2020, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu 

hỏi của phóng viên đề nghị cho biết các biện pháp Bộ Ngoại giao đã triển khai để 

bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus corona diễn biến phức tạp, người phát ngôn Bộ Ngoại 

giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: 

Ngay từ khi có thông tin về dịch bệnh, Bộ Ngoại giao đã chủ động yêu cầu 

các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc cung cấp 

thông tin và thường xuyên cập nhật diễn biến dịch, tình hình và nguyện vọng của 

công dân Việt Nam tại Trung Quốc, các biện pháp ứng phó của sở tại, công bố 

đường dây nóng của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, sẵn sàng tiến 

hành các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Bộ đã ra 

thông báo lưu ý người dân không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng 

chịu ảnh hưởng của dịch mà Trung Quốc và WHO khuyến cáo. 

Trong những ngày qua, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đã giữ 

liên hệ chặt chẽ với hơn 400 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc 

và du lịch tại đây (không bao gồm những trường hợp không đăng ký công dân, sang 

Trung Quốc ngắn hạn, lao động… mà không thông báo với các cơ quan đại diện) để 

nắm tình hình, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn về thị 

thực lưu trú do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đến nay, nhìn chung tình hình sức khỏe 

của các lưu học sinh và công dân Việt Nam tại Trung Quốc vẫn ổn định. 

Đối với trường hợp một công dân Việt Nam (hộ khẩu thường trú trước khi 

xuất cảnh tại Đồng Nai) có kết quả dương tính với virus, Đại sứ quán đã liên hệ với 

các cơ quan chức năng sở tại đề nghị quan tâm, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. 

Hiện công dân nói trên đang được điều trị tích cực tại bệnh viện số 5 (tỉnh Giang 

Tây). 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đang chủ động 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chuẩn bị sớm đưa công dân Việt Nam 

ở vùng có dịch về nước trên cơ sở nguyện vọng của công dân, phù hợp với thông lệ 

quốc tế, luật pháp Việt Nam và luật pháp sở tại.   

Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết ảnh hưởng của dịch bệnh tới các hoạt động 

của đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt các hoạt động của Năm Chủ tịch ASEAN 

2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: 

Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thành viên và quyết tâm đảm 

nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. 

Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp để ứng phó, kiểm soát dịch. 

Đồng thời, với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chủ động đề xuất và thúc đẩy 

các nỗ lực chung của ASEAN nhằm phối hợp ứng phó hiệu quả với dịch bệnh. 

Ngày 30/01, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, với tư cách là 

Chủ tịch Hội đồng Điều phối ASEAN đã gửi thư đến các nước ASEAN đề nghị 

thành lập nhóm công tác chung cấp bộ trưởng, tăng cường hợp tác, chia sẻ thông 

tin, điều phối hành động ứng phó với dịch bệnh. 
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Việt Nam tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến dịch, trong trường hợp cần có 

điều chỉnh đối với các hoạt động Năm Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ thông báo, 

tham vấn với các nước và thực hiện dựa trên đồng thuận ASEAN, đảm bảo các hoạt 

động của Năm Chủ tịch ASEAN diễn ra trong điều kiện an ninh, an toàn ở mức cao 

nhất… 
 

           Mạnh Hùng 
(dangcongsan.vn - Ngày 06/02/2020) 

 

 
  

Việt Nam nghiên cứu, thử nghiệm 

thuốc điều trị virus corona mới trong vòng 4 tuần 

 

Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt đề tài độc lập cấp Nhà nước nghiên 

cứu, thử nghiệm thuốc điều trị bệnh virus corona mới, đặt mục tiêu sẽ thử nghiệm 

trong vòng 4 tuần hoặc có 10 người bệnh được điều trị lopinavir/ritonavir. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh vừa phê duyệt bổ sung đề 

tài độc lập cấp Nhà nước “Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của việc bổ sung 

lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona mới”. 

Theo đó, Quyết định giao trực tiếp Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chủ trì, 

phối hợp với Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Thành phố 

Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trung tâm Quốc gia, Trường Đại học 

Dược Hà Nội về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc. 

Nghiên cứu đặt mục tiêu sẽ thử nghiệm trong vòng 4 tuần hoặc có 10 người 

bệnh được điều trị lopinavir/ritonavir. Trên cơ sở đó đơn vị nghiên cứu sẽ báo cáo hiệu 

quả đáp ứng lâm sàng, cận lâm sàng, virus học của việc sử dụng bổ sung 

lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona mới (Covid-

19) được điều trị theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. 

Cơ quan nghiên cứu cũng sẽ báo cáo sơ bộ về tính an toàn của việc sử dụng bổ 

sung lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh dựa trên phác đồ điều trị 

của Bộ Y tế. 

Căn cứ vào các báo cáo trên, có thể đề xuất việc sử dụng lopinavir và ritonavir 

phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona mới. 

Trong vòng 12 tháng, nghiên cứu sẽ làm rõ hiệu quả và tính an toàn của việc sử 

dụng bổ sung lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona 

mới dựa trên phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Đề xuất phác đồ sử dụng bổ sung 

lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona mới. 

Đây là đề tài nghiên cứu thử thuốc lâm sàng, đòi hỏi phải quản lý, theo dõi rất 

đặc biệt, vì vậy phải có sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y 

tế trong quá trình xem xét phê duyệt, triển khai thực hiện đề tài. 

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phê duyệt một số đề tài nghiên cứu 
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khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước nhằm phục vụ mục đích phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra tại Việt Nam. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định phê duyệt danh mục 3 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, giao trực tiếp cho 3 tổ chức chủ trì, 

khẩn trương triển khai thực hiện, trong vòng 1 tháng nữa có thể có 3 loại bộ kít để chủ 

động chẩn đoán, phân loại bệnh nCoV-2019, góp phần quan trọng trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

Theo đó, 3 đề tài nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-

PCR và realtime RT-PCR phát hiện chủng mới của virus corona 2019 (nCoV-

2019/Covid-19) giao cho Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần công 

nghệ Việt Á thực hiện; Nghiên cứu chế tạo hệ thống phát hiện nhanh để sàng lọc chủng 

mới của virus corona 2019 (nCoV-2019/Covid-19) giao cho Công ty TNHH một thành 

viên sinh hóa Phù Sa - Biochem chủ trì phối hợp với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 

Minh và Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công 

nghệ Cần Thơ thực hiện; Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, vi rút bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 2019 (nCoV-2019/Covid-19) tại Việt 

Nam giao cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

có liên quan tổ chức thực hiện. 

Các đơn vị được giao chủ trì và phối hợp cam kết trong thời gian 1 tháng có thể 

sản xuất hàng loạt phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

Riêng bộ sinh phẩm RT-PCR do Học viện Quân y và Công ty cổ phần công 

nghệ Việt Á thực hiện có thể có sản phẩm sau 2 tuần nếu được tạo điều kiện thông 

quan nhanh hóa chất, nguyên liệu nhập khẩu và được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp chứng dương nCoV-2019/Covid-19. 

Đồng thời, các đơn vị sản xuất cũng đề nghị Bộ Y tế cho phép đưa vào sử dụng 

các bộ sinh phẩm này theo quy trình rút gọn để phục vụ công tác phòng, chống đại 

dịch. 
 

       Yến Anh 

(nld.com.vn - Ngày 12/02/2020) 

 

    
 

NGƯỜI MẮC BỆNH DỊCH NCOV ĐƯỢC KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ MIỄN PHÍ 
 

Ngày 29/01/2020, Bộ Y tế ban 

hành Quyết định 219/QĐ-BYT đã bổ 

sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

nCoV gây ra vào danh mục các bệnh 

truyền nhiễm nhóm A. 

Bởi vậy, việc phòng, chống bệnh 

dịch này được thực hiện theo quy định 

với bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy 

hiểm. Trong khi đó, theo Điều 48 Luật 

Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 

2007, những người mắc bệnh dịch 

thuộc nhóm A được khám và điều trị 
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miễn phí. 

 Ngày 31/01/2020, Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam cũng đã ban hành Công 

văn 280/BHXH-CSYT về việc phối hợp 

thực hiện thanh toán chi phí điều trị 

nghi ngờ nhiễm virus corona. Trong đó, 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu các 

bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một 

số nội dung sau: 

- Chủ động phối hợp với sở y tế 

và các cơ sở khám chữa bệnh tạo điều 

kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có 

thẻ Bảo hiểm y tế được kịp thời khám 

chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khi nghi 

ngờ nhiễm vi rút nCoV; 

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực 

hiện việc giám định, thanh toán chi phí 

khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo 

đúng quy định cho các đối tượng này. 

Đồng thời, bảo hiểm xã hội các 

tỉnh đặc biệt là các tỉnh có người bệnh 

được phát hiện nhiễm hoặc nghi ngờ 

nhiễm vi rút nCoV như Thành phố Hà 

Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh 

Hóa, Quảng Ninh… phải thực hiện 

ngay việc tạm ứng kinh phí để bảo đảm 

hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y 

tế. 

g 

Nguyễn Hương 

(ajc.hcma.vn - Ngày 05/02/2020)

 

 

 
 
 

BỘ Y TẾ CHỈ CÁCH HỮU HIỆU PHÒNG BỆNH NCOV NGAY TẠI NƠI LÀM VIỆC 
 

 

Bộ Y tế đã ban hành công văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 về khuyến cáo 

phòng, chống bệnh nCoV tại nơi làm việc. 

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nCoV là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc 

nhóm A. Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: Sốt, ho, khó thở, 

có trường hợp viêm phổi nặng, có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt 

ở những người có bệnh lý mạn tính. 

Một số người nhiễm vi rút nCoV có thể có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ 

triệu chứng nên gây khó khăn cho việc phát hiện. Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc 

hiệu và vắc xin phòng bệnh. 

Khuyến cáo đối với người lao động: 

- Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước 

sạch trong ít nhất 20 giây. 

Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ 

sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn); 

- Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng; 

- Che kín miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc 

khăn tay hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp ra không khí. 

Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay; 

- Duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa ca làm việc, tích 

cực vận động cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi họng, nâng cao thể 

trạng; 

- Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở), 
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trong trường hợp cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi 

tiếp xúc; 

- Nếu thấy bản thân hoặc người cùng làm việc có các biểu hiện sốt, ho, khó 

thở,… thì cần thông báo cho người sử dụng lao động, người làm công tác y tế tại cơ sở 

lao động để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời. 

Khuyến cáo đối với người sử dụng lao động 

- Bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp các sản phẩm 

vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn); 

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà và khử trùng các bề mặt các 

đồ vật tại nơi làm việc có thể có vi rút như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, điện thoại 

dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn,… bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà 

phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác; 

- Đảm bảo thông gió tốt, tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc; 

- Có quy định và hướng dẫn người lao động cách tự bảo vệ, thực hiện đầy đủ 

các khuyến cáo của Bộ Y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người 

nghi mắc bệnh. 

Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc linh 

động đối với những trường hợp nghi mắc bệnh (nếu được); 

- Các cơ sở lao động có bộ phận tiếp tân, hàng không, hải quan, ngân hàng, 

ngành dịch vụ,… tiếp xúc với nhiều người cần cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu 

trang đúng cách cho người lao động và cân nhắc lắp đặt hệ thống kính ngăn tại các khu 

vực tiếp xúc, giao dịch; 

- Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần thực hiện cách ly ngay đồng thời 

thông báo cho cơ quan y tế địa phương (thông qua đường dây nóng 1900 3228 hoặc 

1900 9095). 
 

      Vương Thu 

(ajc.hcma.vn - 10/02/2020) 

    
 

 

 

 
 

VIRUS CORONA CHỦNG MỚI: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT… 
 

Hãng tin AFP dẫn ý kiến chuyên gia cho rằng nhiều điều còn chưa được 

biết rõ khiến chưa thể xác định được tác động toàn cầu của bệnh dịch do virus 

corona chủng mới (2019-nCoV) từ Vũ Hán (Trung Quốc), trong đó bao gồm tỷ 

lệ tử vong, mức độ lây nhiễm từ người sang người, thời điểm người bệnh có thể 

lây sang người khác, thời gian ủ bệnh... 

Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? 
Tính đến sáng 31/1, chưa có bệnh nhân nào tử vong bên ngoài Trung Quốc 

đại lục, trong khi khoảng 100 ca đã được xác nhận mắc bệnh tại hơn 20 nước, từ 

Bạn có biết? 
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châu Á cho đến châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông. Ở giai đoạn này, chưa thể biết tỷ lệ 

tử vong cụ thể do virus 2019-nCoV gây ra, vì không biết được số người bị lây 

nhiễm thực sự. 

Ngày 28/1, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn cho rằng tỷ lệ tử vong “dưới 

5%”. Tỷ lệ này có thể giảm từng ngày do có nhiều ca nhiễm bệnh mới hơn là ca tử 

vong. 

Trước đó, chỉ có hai đại dịch gây chết nhiều người là dịch SARS (hội chứng 

suy hô hấp cấp) và MERS (hội chứng hô hấp Trung Đông). 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch SARS năm 2002 - 2003 đã làm 

774 người chết trên thế giới trong số 8.096 ca mắc bệnh (tỷ lệ tử vong 9,5%). Còn 

dịch MERS thì vẫn chưa kết thúc, với 858 bệnh nhân chết trong tổng số 2.494 

trường hợp bị lây nhiễm (tỷ lệ tử vong 34,5%). 

Theo bà Buzyn, virus 2019-nCoV “làm chết người ít hơn SARS và MERS, 

nhưng lây nhiễm nhiều hơn”. 

Mức độ lây nhiễm như thế nào? 
Nhiều chuyên gia đã cố gắng ước lượng số người bị lây nhiễm từ cùng một 

bệnh nhân. Được gọi là “tỷ lệ tái sinh căn bản” (R0), thông số này rất quan trọng để 

ngăn chặn dịch bệnh. 

Có nhiều tỷ lệ được đưa ra từ 1,4 đến 3,8, mà theo giải thích của giáo sư 

David Fisman (Đại học Toronto) thì như vậy khá thấp. 

Tuy nhiên, các nhà khoa học Trung Quốc lại ước tính cao hơn, theo đó một 

người bệnh có thể lây nhiễm sang hơn 5 người khác. J.Stephen Morrison, Trung 

tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ở Washington, nhận định: “Nếu tỷ lệ này 

được xác định, có thể giải thích một phần vì sao số trường hợp lây nhiễm gia tăng 

nhanh chóng tại Trung Quốc”. 

Một bệnh nhân có thể lây cho người khác vào thời điểm nào? 
Câu hỏi quan trọng này hiện vẫn chưa có câu trả lời. 

Ngày 26/1, chính quyền Trung Quốc nói rằng việc lây nhiễm có thể diễn ra 

ngay trước khi các triệu chứng xuất hiện (đây là trường hợp của dịch cúm, nhưng 

SARS thì không). Dù sao đi nữa, giả thiết này dựa trên việc quan sát vài trường hợp 

và chưa được khẳng định. 

Giáo sư Mark Woolhouse, Đại học Edimbourg (Scotland) nhấn mạnh: “Cần 

khẩn cấp tiến hành nghiên cứu về vấn đề này. Hy vọng chính của chúng ta là kiểm 

soát được dịch bệnh và nhanh chóng nhận diện những người bị bệnh để cách ly, 

tránh lây lan. Nếu việc lây nhiễm virus diễn ra trước khi xuất hiện các triệu chứng 

được xác nhận rộng rãi, thì hiệu quả của biện pháp cách ly sẽ không còn bao nhiêu”. 

Mức độ lây từ người sang người như thế nào? 
Hầu hết trường hợp lây trực tiếp từ người sang người được nhận thấy ở 

Trung Quốc đại lục. Ba trường hợp khác là ở Việt Nam, Đức và Nhật Bản. Theo 

ông J.Stephen Morrison, nguy cơ lây như vậy “rất thấp tại các nước phát triển”. 

Tuy nhiên, nếu có những trường hợp “lây sang một số nước châu Phi hay các 
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lục địa mà phương tiện an toàn vệ sinh hạn chế, thì các ổ dịch lớn có thể bùng phát 

bên ngoài Trung Quốc. Đó có thể là khúc dạo đầu cho một nạn dịch toàn cầu”. Ông 

cũng nói thêm rằng hiện nay một kịch bản như thế chỉ mới trên lý thuyết. 

Thời gian ủ bệnh là bao lâu? 
Những yếu tố mới nhất cho thấy thời gian từ lúc bị nhiễm virus cho đến lúc 

xuất hiện các triệu chứng đầu tiên, gọi là thời kỳ ủ bệnh, dường như ngắn hơn người 

ta tưởng. 

WHO cho rằng thời gian ủ bệnh là từ 2 - 10 ngày. Nhưng đối với một số 

trường hợp thì nhanh hơn: Trong số 34 bệnh nhân Trung Quốc được các chuyên gia 

Hà Lan nghiên cứu, thời gian ủ bệnh trung bình là 5,8 ngày. 

Theo một lá thư đăng trên tạp chí y học Mỹ NEJM ngày 28/01, khi một thanh 

niên 27 tuổi bị lây nhiễm từ người cha từ Vũ Hán đến Việt Nam, các triệu chứng chỉ 

3 ngày sau đã xuất hiện. Pháp chọn mức cao nhất là 14 ngày để ấn định thời gian 

cách ly đối với các công dân hồi hương từ Vũ Hán. 

Những triệu chứng có khác biệt so với SARS? 
Căn bệnh về đường hô hấp do virus 2019-nCoV gây ra có một số triệu chứng 

giống như SARS, theo như 41 trường hợp đầu tiên được theo dõi tại Trung Quốc. 

Tất cả các bệnh nhân này đều bị viêm phổi, hầu như đều bị sốt, 3/4 bị ho, và hơn 

phân nửa bị khó thở. 

Tuy nhiên, theo phân tích của giáo sư Bin Cao, tác giả chính của các nghiên 

cứu đăng trên The Lancet, “có những khác biệt quan trọng so với SARS. Chẳng hạn 

không có các triệu chứng như sổ mũi, đau họng, hắt hơi”. 

Tuổi trung bình của 41 bệnh nhân trên là 49, và gần 1/3 đã bị các bệnh mãn 

tính như tiểu đường, bệnh tim…1/3 trong số những người này cảm thấy rất khó thở, 

và 6 người đã chết. 

Hiện nay, chưa có vaccine cũng như thuốc chữa đối với virus 2019-nCoV, 

các bác sĩ chỉ khắc phục những triệu chứng, trong đó có việc hạ sốt. 
 

           Thu Hằng 
(baoquocte.vn - Ngày 31/01/2020) 

 

---------------------- 
 

NHỮNG KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ ĐƯỜNG LÂY 

CƠ CHẾ TẤN CÔNG CỦA VIRUS CORONA VÀ CÁCH ỨNG PHÓ 
 

Các chuyên gia cho biết, thời tiết lạnh hoặc ẩm là môi trường thích hợp 

cho virus corona phát triển, người cao tuổi và trẻ em, người có bệnh mãn tính 

dễ bị biến chứng nặng nếu nhiễm virus corona… 

Virus corona lây lan mạnh trong môi trường nào? 
Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Hồ Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm đào tạo 

và chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thời tiết lạnh hoặc 

ẩm là môi trường thích hợp cho các loại virus phát triển và tấn công gây bệnh. 
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Corona là chủng virus mới nhưng cũng không nằm ngoài quy luật này. 

“Khi trời nắng ấm lên, thường nhiệt độ trên 20 - 25 độ C thì vi khuẩn và 

virus sẽ kém phát triển, ít lây lan. Do đó, chúng ta có thể dự phòng bằng cách tạo 

môi trường sống trong nhà và môi trường làm việc được thông thoáng, ấm áp, sạch 

sẽ, tránh ẩm thấp, đồ đạc bị ẩm mốc dễ gây bệnh” - bà Thanh cho biết. 

Người có bệnh lý nền dễ mắc bệnh, biến chứng nặng 

Theo các chuyên gia, chủng mới của virus corona (nCoV) đang bùng phát có 

những đột biến nên cơ thể con người chưa nhận biết hết để hình thành hệ miễn dịch 

đầy đủ, do đó dễ gây bệnh nặng.  

Phó giáo sư, Tiến sỹ Hồ Thị Kim Thanh cho biết, trẻ em, người cao tuổi, nhất 

là những người có bệnh lý nền (đang có bệnh mãn tính) dễ mắc bệnh do virus nói 

chung, virus vorona nói riêng. 

Ở những người này, do sức đề kháng của cơ thể kém nên khi virus xâm nhập 

và tấn công vào đường hô hấp sẽ gây viêm các niêm mạc đường hô hấp và tạo ra 

các biểu hiện như sốt, ho, sổ mũi, khó thở, khó chịu... Do đó, những người có bệnh 

lý mạn tính khi mắc bệnh thì thường dễ tiến triển nặng, nguy cơ tử vong cao hơn. 

Với trẻ em, trong thời điểm này, bất kể trẻ ốm vì lý do gì cũng cần phải được 

cách ly chăm sóc để tránh lây lan trong nhà trẻ, mẫu giáo. Cách phòng dịch cho trẻ 

em tương tự như cách phòng dịch cho người lớn. 

Chăm sóc và điều trị bệnh nhân corona ra sao cho đúng? 

Vẫn theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Hồ Thị Kim Thanh, để giúp tăng sức đề kháng 

phòng ngừa bệnh do virus corona, người dân nên uống nhiều nước, uống nước ấm, 

ăn nhiều hoa quả tươi, thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể. Một số loại thức 

uống trong dân gian như nước ép tỏi, nước chanh, nước cam ép, bưởi... cũng có tác 

dụng nâng cao sức đề kháng. 

Phó giáo sư, Tiến sỹ Bùi Vũ Huy, Phó Chủ nhiệm bộ môn Truyền nhiễm - 

Đại học Y Hà Nội cũng cho biết, virus corona lây theo đường hô hấp nên rất khó 

ngăn chặn sự lây lan của virus khi chúng ta giao tiếp, nói chuyện, hắt hơi, ho... Vì 

vậy, khi có các bệnh lây qua đường hô hấp xảy ra thì tốt nhất nên hạn chế đến nơi 

đông người, chú ý rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang… 

Về việc đeo khẩu trang, Phó giáo sư, Tiến sỹ Bùi Vũ Huy khuyến cáo, không 

nhất thiết phải dùng khẩu trang chuyên dụng mà có thể dùng khẩu trang y tế đang 

sẵn có ngoài thị trường, thậm chí có thể dùng tạm thời khẩu trang thông thường. 

Về điều trị, các chuyên gia cho biết, bệnh do virus không có thuốc điều trị 

đặc hiệu nhưng khi cơ thể nhận diện được virus và đủ sức đề kháng thì sẽ tự tiêu 

diệt được virus gây bệnh. Do đó, người dân cần bình tĩnh điều trị các triệu chứng 

nếu có như: Sốt, ho nhẹ theo đơn thuốc của bác sỹ; kịp thời đến cơ sở y tế khi thấy 

các triệu chứng nặng lên bất thường. 

Phó giáo sư, Tiến sỹ Bùi Vũ Huy nêu rõ, vì bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus 

corona mới xảy ra ở loài người nên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa khuyến 
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cáo thuốc đặc trị cho virus này. Tuy nhiên, tất cả bệnh nhân mắc bệnh, ngành y tế 

vẫn có thể áp dụng tất cả giải pháp tốt nhất để cứu sống người bệnh. 

Điều quan trọng nhất là phải cách ly và vô trùng tuyệt đối với bệnh nhân để 

tránh lây lan bệnh cho nhân viên y tế cùng mọi người xung quanh. 
 

    Duy Tiến 
(anninhthudo.vn - Ngày 31/01/2020)

 

     
 

10 ĐIỀU NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT 

NẾU KHÔNG MUỐN MẮC VIRUS CORONA 
 

Làm thế nào để kiểm tra một người có thể nhiễm virus corona chủng 

mới (2019-nCoV) hay không? Những triệu chứng và biến chứng có thể gây ra 

là gì khi mắc bệnh? Làm thế nào để bảo vệ bản thân?... Đó là những điều bạn 

nhất định phải biết để tránh không mắc phải nCoV. 

1. Corona virus 2019 là gì? 
Coronavirus 2019 (2019-nCoV) là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh 

viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người.  

Virus này được xác định trong một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ 

lớn chuyên bán hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 2019-

nCoV là chủng virus mới chưa được xác định trước đó. Ngoài chủng coronavirus 

mới phát hiện này, đã có 6 chủng coronavirus khác được biết tới ngày nay có khả 

năng lây nhiễm ở người. 

2. Nguồn gốc của 2019-nCoV từ đâu? 
Các cơ quan y tế và đối tác y tế đang nỗ lực để xác định nguồn gốc của 2019-

nCoV. Virus corona là một betacoronavirus, giống như MERS và SAR, tất cả đều 

có nguồn gốc từ vật chủ từ loài dơi.  

Virus corona là một họ virus lớn, phổ biến ở nhiều loài động vật khác nhau 

bao gồm lạc đà, mèo và dơi. Phân tích cây di truyền của virus này đang được tiếp 

tục để biết nguồn gốc cụ thể của virus. SARS, một loại coronavirus khác xuất hiện 

lây nhiễm cho người, bắt nguồn loài từ cầy hương, trong khi MERS, một loại 

coronavirus khác lây nhiễm cho người, bắt nguồn từ lạc đà. 

3. Cơ chế 2019-nCoV lây lan như thế nào? 
Virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan từ 

người sang người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ người sang người có 

thể xảy ra liên tục. Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp 

xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, 

việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm. 

Virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh 

chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân 

cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh. 
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4. Có giống với virus MERS-CoV hoặc SARS không? 
Không. Coronavirus là một họ virus lớn, một số virus gây bệnh ở người và 

virus lây truyền giữa các loài động vật, bao gồm lạc đà, mèo và dơi. 2019-nCoV 

mới xuất hiện gần đây không giống với coronavirus gây ra Hội chứng hô hấp Trung 

Đông (MERS) hoặc coronavirus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). 

Tuy nhiên, các phân tích di truyền cho thấy virus này xuất hiện từ một loại virus 

liên quan đến SARS. Hiện nay, những cuộc điều tra đang diễn ra để tìm hiểu thêm. 

5. Làm thế nào để tự bảo vệ bản thân? 
Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động thực hiện tốt các biện 

pháp sau: 

- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế 

khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với 

nhân viên y tế. 

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, 

tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. 

- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau 

khi sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ. 

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân 

viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các động 

vật nuôi hoặc hoang dã. 

- Đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có 

triệu chứng bệnh. 

* Những người từ Trung Quốc trở về: 
- Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo 

dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để 

được hỗ trợ khi cần thiết. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo 

ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Khi đến cần 

gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời 

gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ. 

* Những người đến Trung Quốc: 
- Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung 

Quốc trong dịp này. 

- Trường hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các 

biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến 

cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Khi đến cần gọi điện 

trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần 

đây để có biện pháp hỗ trợ. 
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6. Phải làm gì khi bạn có lịch trình đi lại, du lịch? 

a. Tránh đi lại, du lịch nếu bạn đang có các triệu chứng sốt, ho hoặc khó 

thở 
- Cần đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng kể trên. 

- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 

b. Một số lưu ý để phòng, chống lây nhiễm nCoV 
- Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho. 

- Rửa sạch tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch; hoặc các loại nước 

rửa tay có chứa cồn. 

- Tránh chạm tay vào mắt, mũi hay miệng. 

c. Sử dụng khẩu trang y tế đúng cách 
- Khi ho hay hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. 

Sau khi sử dụng khăn giấy, vứt khăn giấy vào thùng rác. Rửa sạch tay ngay lập tức. 

- Khi sử dụng khẩu trang, hãy chắc chắn rằng khẩu trang che kín miệng và 

mũi và tránh chạm vào khẩu trang khi đang sử dụng. 

- Nếu sử dụng các loại khẩu trang dùng 1 lần, sau khi sử dụng cần loại bỏ 

ngay lập tức vào thùng rác và rửa sạch tay sau khi bỏ khẩu trang. 

d. Chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bạn bị ốm 
- Nếu cảm thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho 

nhân viên hàng không, đường sắt hoặc ô tô và tìm đến chăm sóc y tế càng sớm càng 

tốt. 

- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 

e. Lưu ý quan trọng để phòng, chống lây nhiễm nCoV 
- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực 

phẩm. 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. 

- Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là 

động vật sống, bị ốm hay đã chết. 

7. Có thể liên hệ thông báo thông tin bằng cách nào? 
Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh 

Viêm đường hô hấp cấp do nCoV 2019: 19003228. 

Hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua các đường dây nóng của các cơ sở y tế tại 

địa phương. 

8. Triệu chứng, biến chứng nào có thể gây ra? 
Theo báo cáo ở bệnh nhân mắc 2019-nCoV từ nhẹ đến nặng bao gồm các 

triệu chứng: Sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 

ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh. Tới khi khởi phát, nCOV có thể diễn biến đến 

viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh 

mạn tính, suy giảm miễn dịch. 

9. Làm thế nào để biết một người nhiễm virus corona hay không? 
Tại thời điểm này, các kiểm tra chẩn đoán chính xác 2019-nCoV chỉ có thể 
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được tiến hành tại các cơ sở y tế được phép thực hiện xét nghiệm. Kỹ thuật xác định 

chủng 2019-nCov đó là kỹ thuật Real time RT - PCR với bệnh phẩm là dịch đường 

hô hấp, đờm, dịch nội khí quản được thu thập bằng tăm bông và bảo quản trong môi 

trường phù hợp. Trong trường hợp người mới nghi nhiễm virus corona, các cơ sở y 

tế sẽ làm thủ tục lưu mẫu máu để chuyển đến các đơn vị được Bộ Y tế cho phép 

khẳng định. 

Ngày 28/1/2020, Bộ Y tế đã có văn bản 362/BYT-KCB gửi bệnh viện, sở y 

tế, y tế các bộ, ngành thực hiện việc tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người 

nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona với 

phân tuyến khu vực cho các bệnh viện, viện cụ thể. 

10. Các chuyên gia y tế, chăm sóc sức khỏe và các cơ sở y tế cần làm gì? 
Về nguyên tắc điều trị bệnh, các ca bệnh nghi ngờ đều phải được khám ở khu 

riêng tại bệnh viện, được lấy bệnh phẩm đúng cách để làm xét nghiệm đặc hiệu để 

chẩn đoán xác định bệnh. Ca bệnh cần nhập viện theo dõi và cách ly hoàn toàn. 

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh vì vậy chủ 

yếu điều trị triệu chứng, phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận 

và các tạng khác (nếu có). 

Ngày 16/1/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-BYT về việc 

ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút 

corona mới (nCoV) cho tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc. 
 

Phương Thảo 
(giadinh.net.vn - Ngày 30/01/2020) 

 

 
 

Trường hợp nào cần xét nghiệm nCoV? 
 

Bác sỹ chỉ định lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho những người bệnh nhiễm 

trùng đường hô hấp cấp tính, với các biểu hiện sốt, ho, có thể khó thở và có 

một trong các yếu tố dịch tễ cụ thể. 
Tại cuộc thông tin báo chí ngày 5/2 do Bộ Y tế tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế 

Nguyễn Thanh Long khẳng định Việt Nam có đủ năng lực, đủ sinh phẩm để xét 

nghiệm chủng mới của virus corona - nCoV. 

Mới đây, tại khóa tập huấn cập nhật về lấy mẫu và xét nghiệm nCoV, các 

chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ 

Y tế) đã hướng dẫn cho nhân viên y tế của các bệnh viện về cách thức thu thập, bảo 

quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm trong xét nghiệm nCoV. 

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám 

chữa bệnh (Bộ Y tế), bác sỹ chỉ định lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho trường hợp: 

Người bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, với các biểu hiện sốt, ho, có thể 

khó thở và có một trong các yếu tố dịch tễ sau: Có tiền sử đến, ở, về từ vùng có dịch 

trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh hoặc tiếp xúc gần (trong vòng 2 mét) 

http://giadinh.net.vn/ncov.tag
http://giadinh.net.vn/quang-ninh-chinh-thuc-xet-nghiem-ncov.tag
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với trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh nCoV. 

Nhân viên y tế tiến hành thu thập mẫu bệnh phẩm theo chỉ định của bác sỹ và 

tuân thủ quy trình lấy mẫu. 

 
Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Quang Thái - Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền 

nhiễm (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) cho hay: Quy trình xét nghiệm gồm có: 

Nhận mẫu, kiểm tra thông tin, nhập hệ thống quản lý; Xử lý mẫu; Tách chiết vật 

liệu di truyền (RNA)-QIAamp viral ARN Mini Kit (QIAgen - Đức); Chuẩn bị hỗn 

hợp phản ứng cho một quy trình realtime RT - PCR; Chuyển mẫu và mẫu chứng 

vào hỗn hợp phản ứng; Quy trình nhiệt. 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành xét nghiệm chẩn đoán nhiễm 

nCoV-2019 thực hiện ít nhất 3 chu trình realtime RT - PCR với 3 gen địch E (sàng 

lọc) RdRP và N (khẳng định). Tổng thời gian cần tối thiểu từ 345 phút (5,75 giờ) 

đến 555 phút (9,25 giờ) với số mẫu từ 10 - 25 mẫu. 

Ngày 07/02, theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện đã nuôi 

cấy và phân lập thành công chủng mới của virus corona (nCoV) trong phòng thí 

nghiệm. 

Việc nuôi cấy thành công này sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các 

trường hợp nhiễm và nghi nhiễm nCoV. Với việc này, mỗi ngày tại Việt Nam sẽ có 

khả năng xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết. 
 
 
 

 T.Nguyên 
(giadinh.net.vn - Ngày 07/02/2020) 

---------------------------------‘ 
 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ 
 

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để 

phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 
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(2019-nCoV). Hướng dẫn được ban hành nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona với hình thức cách ly y 

tế theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. 
Đối tượng cách ly là những người không có các triệu chứng nghi nhiễm 

nCoV (ho, sốt, khó thở) và có một trong những yếu tố sau đây: 

a) Sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc 

trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh; 

b) Cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi 

ngờ trong thời gian mắc bệnh; 

c) Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường hợp bệnh 

xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh; 

d) Có tiếp xúc gần trong vòng 2m với trường hợp bệnh xác định hoặc trường 

hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào; 

đ) Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe/toa 

tàu/máy bay với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ; 

e) Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi 

qua Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

Thời gian cách ly 

a) Cách ly tối đa 14 ngày, số ngày cách ly cụ thể được tính từ ngày tiếp xúc 

lần cuối với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc từ ngày 

nhập cảnh vào Việt Nam. 

b) Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán loại trừ không mắc bệnh thì 

những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly. 

Tổ chức thực hiện cách ly 

Với cán bộ y tế: 

a) Tổ chức điều tra, lập danh sách người cần cách ly để ghi nhận thông tin về 

địa chỉ gia đình, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân, tên và số điện thoại của người 

khi cần liên hệ. Cung cấp số điện thoại của cơ quan y tế cho người được cách ly và 

gia đình, người quản lý nơi lưu trú. 

b) Phối hợp với chính quyền địa phương đến nhà hoặc nơi lưu trú của người 

được cách ly thông báo yêu cầu, mục đích, thời gian của việc cách ly cho người 

được cách ly và gia đình hoặc người quản lý nơi lưu trú; vận động tạo sự đồng 

thuận, tình nguyện thực hiện. Trong trường hợp đối tượng cách ly không thực hiện, 

áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế. 

c) Hướng dẫn người được cách ly cách sử dụng và tự đo nhiệt độ cơ thể ít 

nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày và ghi chép kết quả đo, tình trạng sức khỏe chung 

vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

d) Hướng dẫn thành viên trong gia đình người được cách ly và người quản lý 

nơi lưu trú cách thức khử trùng nơi ở như: Lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm 

cửa ở gia đình bằng xà phòng hoặc các chất khử trùng hoặc chất tẩy rửa thông 

thường. 
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đ) Theo dõi tình trạng sức khỏe và ghi nhận thông tin vào mẫu theo dõi sức 

khỏe của người được cách ly. Báo cáo kết quả theo dõi hàng ngày cho cơ quan y tế 

tuyến huyện. 

e) Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống lây nhiễm cho cán bộ y tế 

theo quy định của Bộ Y tế khi tiếp xúc với người được cách ly. 

g) Hướng dẫn người được cách ly thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau 

mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải để gọn vào góc phòng của người 

được cách ly. Trong thời gian cách ly, nếu người được cách ly xuất hiện triệu chứng 

nghi ngờ mắc bệnh thì thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm. Hết thời gian cách 

ly, nếu người được cách ly không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì thu 

gom và xử lý như rác thải thông thường. 

h) Hướng dẫn và phát tờ rơi khuyến cáo phòng bệnh cho gia đình, người 

quản lý nơi lưu trú có người được cách ly để thực hiện các biện pháp dự phòng lây 

nhiễm trong hộ gia đình, nơi lưu trú. 

i) Báo cáo ngay cho y tế tuyến trên và chính quyền địa phương, phối hợp 

chuyển người được cách ly đến bệnh viện nếu người được cách ly có biểu hiện mắc 

bệnh như sốt, ho, khó thở trong quá trình theo dõi. 

k) Ứng xử tận tình, chia sẻ, động viên và giúp đỡ người được cách ly khi 

thực hiện nhiệm vụ tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng của người được cách ly trong 

suốt quá trình theo dõi. 

l) Báo cáo kết quả cuối cùng cho y tế tuyến huyện và chính quyền địa 

phương ngay sau khi kết thúc thời gian cách ly. 

Người được cách ly: 

a) Chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú đúng thời gian quy định, tốt 

nhất cách ly ở một phòng riêng. Trong trường hợp gia đình, nơi lưu trú không có 

phòng riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các 

thành viên khác trong gia đình ít nhất 2m. 

b) Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, thường xuyên được vệ sinh, 

hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng, nơi cách ly. 

c) Tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày; ghi chép kết 

quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

d) Hàng ngày hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với 

người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác; tự theo dõi sức khỏe; 

thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. 

đ) Hàng ngày thông báo cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công 

phụ trách theo dõi 2 lần sáng, chiều về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe 

của bản thân. 

e) Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ 

trách theo dõi ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, 

khó thở. 
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g) Không được tự động rời khỏi nhà, nơi lưu trú. 

h) Người được cách ly phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng 

đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng và để gọn vào góc phòng của người được 

cách ly. 

i) Không ăn chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi lưu trú. 

Thành viên trong hộ gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú của 

người được cách ly: 

a) Hàng ngày hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ 

khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. 

b) Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở gia đình, nơi lưu 

trú bằng xà phòng hoặc các chất khử trùng hoặc chất tẩy rửa thông thường. 

c) Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian 

cách ly. 

d) Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ 

trách theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc 

bệnh: Sốt, ho, khó thở. 

đ) Hỗ trợ phương tiện vệ sinh, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho 

người được cách ly, nếu có yêu cầu. 

g) Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú. 

UBND xã, phường, thị trấn và cộng đồng nơi có người được cách ly: 
a) Tạo điều kiện, động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình, nơi lưu trú và người 

được cách ly để người được cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời 

gian theo dõi. 

b) Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế 

cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, 

cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để nghiên cứu, giải quyết. 
 

Minh Hiển 
(anninhthudo.vn - Ngày10/02/2020) 

 

 
 

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THỜI DỊCH VI RÚT CORONA 

 

Trước tình hình diễn biến 

phức tạp của vi rút corona mới thì 

dinh dưỡng đóng một vai trò không 

nhỏ trong phòng và điều trị. Giải 

pháp nâng cao miễn dịch và sức đề 

kháng của cơ thể sẽ giúp phòng và 

điều trị bệnh nCoV hiệu quả hơn. 

Không có một thức ăn nào là 

hoàn hảo và có đầy đủ các chất dinh 

dưỡng cần thiết theo nhu cầu cơ thể, 

vì vậy cần đa dạng và phối hợp nhiều 

loại thực phẩm từ 15 - 20 loại thực 

phẩm và thay đổi thường xuyên trong 

bữa ăn hàng ngày. Khẩu phần ăn hàng 

ngày nên có sự phối hợp ở tỷ lệ cân 

đối giữa nguồn chất đạm động vật và 
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thực vật (thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua, 

hải sản... đậu, đỗ...). 

Ngoài ra, nên ăn cả dầu thực 

vật và mỡ động vật ở tỷ lệ cân đối 

trong khẩu  phần ăn. Tăng cường ăn 

vừng lạc, đậu đỗ, rau xanh và hoa quả 

chín. Ăn đủ nhu cầu, cần phân chia 

hợp lý các bữa ăn trong ngày (tùy theo 

lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, mức độ 

lao động). 

Chế độ ăn đảm bảo đủ các 

nhóm thực phẩm 
Lương thực: Gạo, đặc biệt là 

gạo lứt không bị xay sát kỹ, vẫn còn 

lớp cám gạo bên ngoài hạt gạo, có 

chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn 

(các vitamin nhóm B nhất là vitamin 

B1, chất xơ). Năng lượng từ ngũ cốc 

chỉ nên chiếm 55 - 67 % (tổng năng 

lượng khẩu phần, phần còn lại do các 

chất béo cung cấp chiếm 20 - 25% và 

phần còn lại 13 - 20% là từ chất đạm. 

Chất đạm: Cần ăn phối hợp cả 

thực phẩm giàu đạm động vật từ các 

loài gia súc, gia cầm, hải sản và đạm 

thực vật từ các loại đậu, đỗ… Nên ăn 

thức ăn giàu đạm với tỷ lệ cân đối 

giữa nguồn đạm động vật và thực vật, 

tăng cường ăn đậu phụ và cá. Các loại 

thịt đỏ (như thịt lợn, thịt bò…) có 

nhiều sắt giúp phòng chống thiếu máu 

thiếu sắt, đặc biệt quan trọng đối với 

trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và phụ nữ tuổi 

sinh đẻ. 

Đặc biệt, nên ăn thịt ở mức vừa 

phải (không quá 100g/ngày/người 

trưởng thành, trung bình 1,5kg 

thịt/tháng). Các loại thịt đỏ không sử 

dụng quá 10% năng lượng, ưu tiên thịt 

gia cầm. Khuyến khích ăn cá, đậu 

phụ: Ít nhất ba bữa cá/tuần, trung bình 

2,5kg cá/tháng và 2 - 3kg đậu 

phụ/tháng. 

Chất béo: Cần đảm bảo một tỷ 

lệ cân đối giữa nguồn chất béo động 

vật (mỡ lợn, mỡ gà,...) và chất béo 

thực vật (dầu, đậu tương, vừng, lạc...). 

Nên giữ trong khẩu phần hàng ngày ít 

nhất là 40% chất béo thực vật, chất 

béo động vật không nên vượt quá 

60%, nên ăn phối hợp cả mỡ động vật 

và dầu thực vật, không nên thay thế 

hoàn toàn mỡ động vật bằng các chất 

béo thực vật. Mỗi người trưởng thành 

mỗi ngày trung bình nên ăn khoảng 25 

- 30g dầu, mỡ tương đương 5 - 6 thìa 

cà phê dầu, mỡ. 

Rau và quả chín: Tổ chức Y tế 

Thế giới khuyến cáo nên ăn từ 400 – 

600 gam rau quả mỗi ngày, rau quả là 

nguồn cung cấp các vitamin - khoáng 

chất và chất xơ. Vitamin và chất 

khoáng rất cần thiết cho sức khỏe con 

người, cơ thể chỉ cần một lượng rất 

nhỏ nhưng nó có vai trò rất quan 

trọng. Nếu cơ thể thiếu vitamin và 

chất khoáng có thể dẫn tới một số 

bệnh và giảm sức đề kháng - miễn 

dịch của cơ thể dẫn đến dễ nhiễm 

virus, vi khuẩn gây bệnh. 

Vitamin và khoáng chất giúp 

nâng cao sức đề kháng và miễn dịch 

phải kể đến các vitamin tan trong chất 

béo đó là: Vitamin A và vitamin E, 

chất khoáng là sắt, kẽm,… Sử dụng 

các loại thực phẩm có kháng sinh tự 

nhiên như hành, tỏi, sả, lá mơ, 

húng,…Có thể dùng từ 2 - 3 nhánh tỏi 

sống trong bữa ăn hoặc dùng khi chế 

biến thức ăn. 

Vai trò của một số vitamin và 

khoáng chất để nâng cao sức đề 
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kháng và miễn dịch 
Vitamin A: Người ta còn gọi là 

“vitamin chống nhiễm khuẩn, virus” 

có vai trò rõ rệt cả với miễn dịch dịch 

thể và miễn dịch tế bào. Tỷ lệ tử vong 

do nhiễm khuẩn ở trẻ em mà nguyên 

nhân do thiếu vitamin A rất cao. Thiếu 

vitamin A liên quan chặt chẽ đến suy 

dinh dưỡng (tăng trưởng kém), tăng 

nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng và 

tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Những 

nghiên cứu gần đây đã khẳng định 

rằng biện pháp bổ sung vitamin A có 

thể làm giảm 23% tử vong ở trẻ em. 

Vai trò của vitamin A với đáp 

ứng miễn dịch được thể hiện ở vai trò 

của vitamin A với tính toàn vẹn của 

các biểu mô. Thiếu vitamin A các biểu 

mô quá sản, sừng hóa, các tuyến ngoại 

tiết giảm bài tiết, khả năng ngăn cản 

sự xâm nhập của vi khuẩn giảm đi. Da 

và niêm mạc khô dẫn đến dễ nhiễm 

khuẩn. Đồng thời, nếu bôi mỡ có chứa 

vitanmin A vào các tổn thương ở da 

có tác dụng thúc đẩy quá trình nhanh 

liền sẹo. Vitamin A có nhiều trong 

gấc, rau ngót, rau dền cơm, gan gà, 

gan lợn, gan bò,... 

Vitamin E: Vitamin E làm tăng 

tính miễn dịch bằng cách bảo vệ tế 

bào khỏi bị tổn thương, do đó tăng sức 

đề kháng của cơ thể với các bệnh 

nhiễm khuẩn mạnh hơn, làm chậm 

tiến triển bệnh sa sút trí tuệ 

(Alzheimer), bảo vệ vitamin A và chất 

béo của màng tế bào khỏi bị o xy hóa, 

tham gia vào chuyển hóa tế bào. 

Vitamin E bảo vệ các chất béo trong 

não khỏi các gốc tự do, đặc biệt là các 

chất béo omega-3 DHA và EPA, trong 

đó tập trung ở tế bào thần kinh. 

Khoa học phát triển cho thấy 

tocotrienols là chất bảo vệ tế bào thần 

kinh quan trọng, vì giúp chặn các tín 

hiệu viêm tiêu diệt tế bào não. Những 

người ăn nhiều loại thực phẩm từ 

tocopherols cho thấy giảm đáng kể 

việc suy giảm nhận thức và bệnh 

Alzheimer. Bên cạnh việc bảo vệ tế 

bào thần kinh, vitamin E cũng có liên 

quan đến phòng chống bệnh ung thư 

và bảo vệ tim mạch. 

Vitamin E có nhiều trong các 

thực phẩm nguồn gốc tự nhiên: Đậu 

tương, giá đỗ, vừng lạc, mầm lúa 

mạch, dầu hướng dương, dầu ô-liu và 

các loại rau có lá màu xanh đậm.  

Vitamin C: Vai trò tăng cường 

miễn dịch, chúng hỗ trợ sản xuất 

interferon - là loại protein do tế bào cơ 

thể tạo ra để chống lại tác nhân gây 

bệnh, là thành phần đạm quan trọng 

của hệ miễn dịch. Cần thiết cho các tế 

bào miễn dịch và bạch cầu. Từ đó làm 

tăng chức năng của hệ miễn dịch. 

Vitamin E giúp hấp thu tốt chất sắt để 

tạo máu, hỗ trợ chuyển sắt từ huyết 

thanh vào ferritin để dự trữ ở gan và 

phóng thích sắt từ ferritin vào huyết 

thanh khi có nhu cầu. Giúp hấp thu tốt 

can xi bằng cách ngăn can xi chuyển 

thành dạng khó hòa tan. Chuyển acid 

folic từ dạng không hoạt động thành 

dạng hoạt động và giữ ổn định ở dạng 

hoạt động. 

Ngoài ra vitamin E còn có tác 

dụng chống o xy hóa, phòng bệnh tim 

mạch và tạo collagen là thành phần 

chính của mô liên kết như sụn, xương, 

răng, cho sự bền vững của mao mạch 

và của da. Thiếu vitamin C, sự nhậy 

cảm với các bệnh nhiễm khuẩn tăng 
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lên, người bị nhiễm khuẩn thì vitamin 

C trong máu thường giảm, thiếu 

vitamin C tính thấm mao mạch tăng, 

mạch dễ vỡ, da khô ráp. Nếu ăn đủ 

vitamin C, các glubulin miễn dịch IgA 

và IgM tăng, hoạt tính của bạch cầu 

tăng, kích thích chuyển dạng các 

lymphô bào và giúp tạo thành các bổ 

thể. Vitamin C giúp tăng hấp thu các 

chất khoáng vi lượng (sắt, kẽm…) là 

những vi chất dinh dưỡng cần thiết 

cho hoạt động trí não. Hơn 90% lượng 

vitamin C có trong khẩu phần ăn được 

cung cấp từ các loại trái cây và rau củ. 

Các thực phẩm giàu vitamin C: Rau 

ngót, rau mùi tàu, rau dền, rau đay, rau 

mồng tơi, hành hoa,… trong các loại 

quả như bưởi, đu đủ, quýt, cam, 

chanh,… 

Vitamin nhóm B: Trong các 

vitamin nhóm B, vai trò các folat và 

pyridoxin đáng chú ý hơn cả. Thiếu 

folat làm chậm sự tổng hợp của các tế 

bào tham gia vào các cơ chế miễn 

dịch. Tương tự như thiếu sắt, miễn 

dịch dịch thể ít bị ảnh hưởng hơn miễn 

dịch qua trung gian tế bào. Trên thực 

tế ở trẻ em nhất là phụ nữ có thai, 

thiếu folat thường đi kèm thiếu sắt là 

hai yếu tố gây thiếu máu dinh dưỡng. 

Thiếu pyridoxin (vitamin B6) làm 

chậm các chức năng miễn dịch, cả 

dịch thể và trung gian tế bào. Các 

vitamin  nhóm B có nhiều trong cám 

gạo, ngũ cốc, các loại hạt đậu, mè, 

mầm lúa mì, tim, gan. 

Vai trò của một số chất 

khoáng và miễn dịch 
Rất nhiều chất khoáng và vi 

khoáng tham gia vào miễn dịch, trong 

đó vai trò của sắt, kẽm được nghiên 

cứu nhiều hơn cả. 

Sắt: Cần thiết cho tổng hợp 

AND, nghĩa là nó cần thiết cho quá 

trình phân bào. Ngoài ra sắt còn tham 

gia vào nhiều enzym can thiệp vào 

quá trình phân giải bên trong tế bào. 

Thiếu sắt, nhiễm khuẩn tăng. Thiếu sắt 

thường kèm theo thiếu protein - năng 

lượng, do vậy khi bổ sung sắt cho trẻ 

em suy dinh dưỡng cần chú ý sau khi 

đã phục hồi dinh dưỡng từ 5 đến 7 

ngày, nếu không sắt tự do sẽ là yếu tố 

thuận lợi cho phát triển các vi khuẩn. 

Sắt gây ảnh hưởng đến miễn dịch qua 

trung gian tế bào hơn là miễn dịch 

dịch thể. Do đó tiêm chủng để chống 

các bệnh nhiễm khuẩn vẫn có tác dụng 

ở những trẻ em bị thiếu sắt vừa phải. 

Ở nơi có bệnh sốt rét, việc bổ sung sắt 

cần đi kèm với uống thuốc phòng sốt 

rét. Sắt có nhiều trong mộc nhĩ, nấm 

hương, rau dền đỏ, đậu tương, tiết bò, 

bầu dục lợn, lòng đỏ trứng vịt, cua 

đồng,.. 

Kẽm: Kẽm có vai trò sinh học 

rất quan trọng là tác động chọn lọc lên 

quá trình tổng hợp, phân giải acid 

nucleic và protein. Kẽm giúp tăng 

cường miễn dịch, giúp làm vết thương 

mau lành và giúp duy trì vị giác và 

khứu giác. Kẽm tham gia vào hàng 

trăm enzym chuyển hóa trong cơ thể, 

vì vậy khi thiếu kẽm trẻ dễ mắc các 

bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu 

hóa do giảm sức đề kháng. Ngoài ra 

khi thiếu kẽm trẻ thường có biểu hiện 

biếng ăn chậm lớn, chậm phát triển 

chiều cao. Các thức ăn giàu kẽm như 

thịt, cá, tôm, sò, sữa, trứng, ngao, 

hàu,… 

Khi lựa chọn thực phẩm và chế 
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biến thức ăn: Thực phẩm lựa chọn 

phải tươi sống, không ăn những loại 

gia cầm và gia súc bị chết do nhiễm 

bệnh. Không ăn khi thực phẩm còn 

sống: Ăn tái, ăn gỏi, tiết canh, trứng 

ốp la, trứng lòng đào,… Cần ăn chín, 

uống sôi (nước sôi để ngội nếu trời 

nóng, nước ấm khi trời lạnh). Thực 

hiện 10 lời khuyên vàng trong chế 

biến thực phẩm, đặc biệt là vệ sinh 

dao thớt và rửa tay bằng xà phòng 

trước, trong, sau khi chế biến thực 

phẩm. Các thức ăn cần nấu chín kỹ, 

chế biến dạng lỏng, hay mềm, dễ tiêu 

hóa và theo sở thích của từng người. 

Uống nước thường xuyên, đủ 

theo nhu cầu từ 2,0 - 2,5 lít 

nước/người. Nên dùng thêm nước 

chanh, nước cam, nước sả, nước 

gừng…tùy theo cơ thể mỗi người. Giữ 

vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thường xuyên 

rửa tay bằng xà phòng, nhỏ mắt bằng 

nước muối sinh lý. Thường xuyên vệ 

sinh đường hô hấp trên thông thoáng, 

sạch sẽ bằng nước súc miệng, hoặc 

nước muối sinh lý. Không nên tới chỗ 

đông người khi không cần thiết, đặc 

biệt những điểm du lịch, lễ hội vì dễ 

tiếp xúc nguồn lây nhiễm. Khi hắt hơi, 

sổ mũi, ho cần che miệng hoặc dùng 

khăn giấy sau đó vứt vào nơi quy 

định, đồng thời rửa và làm khô tay. 

Thường xuyên đeo khẩu trang đúng 

kỹ thuật khi ra ngoài, đến chỗ đông 

người, tiếp xúc với người khác. Nhà 

cửa gọn gàng, thoáng mát, sạch sẽ, 

đặc biệt có ánh nắng chiếu vào. 

Tóm lại, vitamin và khoáng 

chất trong bữa ăn hàng ngày có vai trò 

rất quan trọng trong việc nâng cao sức 

đề kháng của cơ thể, giảm nguy cơ 

mắc bệnh virus corona, bệnh nhiễm 

trùng và giảm tỷ lệ tử vong. Ngoài ra 

nên bổ sung các dạng siro, hay dạng 

cốm đa vitamin - khoáng chất khác 

cho trẻ em, hay viên đa vitamin - 

khoáng chất cho người lớn để nâng 

cao sức đề kháng và miễn dịch cho cơ 

thể, vì các sản phẩm này có chứa các 

thành phần như vitamin A, E, C, sắt, 

kẽm, selen… 

 

Nguyễn Văn Tiến  

(dangcongsan.vn - Ngày 06/02/2020) 
 

 
 

        Phát hiện mới:  

         Thời gian ủ bệnh của virus Corona mới lên đến 24 ngày 
 

Báo cáo dựa trên dữ liệu thu thập từ hơn 1.000 bệnh nhân Trung Quốc trong 

dịch viêm phổi Vũ Hán cho thấy thời gian ủ bệnh của virus corona mới (nCoV) kéo 

dài đến 24 ngày thay vì 14 ngày như hiểu biết hiện tại. 

Báo cáo, do ít nhất 30 nhà nghiên cứu của nhiều bệnh viện và trường y Trung 

Quốc thực hiện với sự dẫn đầu của bác sỹ nổi tiếng Chung Nam Sơn, phản ánh một 

sự thật đáng buồn: Con người vẫn chưa biết gì nhiều về virus mang tên nCoV. 

Trưởng nhóm nghiên cứu, bác sỹ Chung Nam Sơn là người đã phát hiện dịch 

SARS vào năm 2003. 
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Bên cạnh đó, không đến phân nửa số bệnh nhân thể hiện triệu chứng sốt khi 

đi khám bác sỹ lần đầu tiên, theo Tạp chí Tài Kinh. Cụ thể, triệu chứng sốt chỉ xuất 

hiện ở 43,8% số bệnh nhân, nhưng sau đó tăng lên 87,9% trong quá trình họ nhập 

viện. 

Con số trên cho thấy các trường hợp thân nhiệt bình thường xuất hiện thường 

xuyên hơn ở những ca nhiễm virus corona mới so với các ca nhiễm virus gây SARS 

hoặc Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS). 

Như vậy, nếu chỉ dựa trên triệu chứng sốt để tiến hành chẩn đoán nCoV, 

không ít ca nhiễm sẽ bị bỏ lỡ, khiến bệnh nhân nhiều khả năng mất đi cơ hội hồi 

phục và khiến nguy cơ lây lan ở cộng đồng càng thêm nghiêm trọng hơn, theo báo 

cáo đăng trên trang medRxiv. 

Đội ngũ chuyên gia đã tiến hành thu thập dữ liệu đối với 1.099 bệnh nhân ở 

552 bệnh viện trên khắp 31 tỉnh của Trung Quốc từ ngày 01 – 29/01. 

Trong đó, chỉ có 1,18% số bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang 

dã, mà theo các nhà nghiên cứu nghi ngờ có thể là nguồn đầu tiên gây bệnh. 

Bên cạnh đó, báo cáo cũng phản ánh mối đe dọa nghiêm trọng đến mức nào 

đối với các nhân viên y tế tham gia chống dịch. Trong số 1.099 bệnh nhân được 

khảo sát, có 2,09% là y bác sỹ. 
 

                                                     Thụy Miên 

(thanhnien.vn - Ngày 11/02/2020)  
 

    
 

Virus corona tàn phá cơ thể người ra sao? 
 

Giới khoa học chưa hiểu nhiều về chủng virus corona mới gây dịch 

COVID-19, nhưng các bác sỹ tin rằng căn bệnh này gây tổn thương nhiều cơ 

quan quan trọng trong cơ thể người và gây nhiều đau đớn. 
Theo tạp chí National Geographic, khác với các chủng virus corona gây bệnh 

cảm cúm thông thường, các chủng corona gây bệnh SARS (Hội chứng hô hấp cấp 

nặng), MERS (Hội chứng hô hấp Trung Đông) và COVID-19, vốn lây từ động vật 

sang người, có sức tàn phá mạnh hơn hẳn. 

COVID-19 là tên gọi chung của bệnh do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt, 

còn tên khoa học của nó là SARS-CoV-2, tức virus corona 2 gây Hội chứng hô hấp 

cấp nặng.  

Nhóm nghiên cứu virus corona (CSG) thuộc Ủy ban Quốc tế về phân loại 

virus (ICTV) nhận định virus mới xuất hiện ở Trung Quốc có liên hệ với chủng gây 

dịch SARS hồi năm 2003. 

SARS là một chủng virus khá độc với tỷ lệ gây tử vong có thể lên đến 15%, 

theo WHO. Dựa trên các nghiên cứu mới về COVID-19 và những hiểu biết về 

SARS, MERS, các nhà khoa học đưa ra một số giải thích về tác động của virus 
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corona trên cơ thể người. 

Hai lá phổi là “tan nát như bãi chiến trường” 
Đối với hầu hết bệnh nhân, COVID-19 bắt đầu và kết thúc đều ở phổi, lý do 

là họ virus corona chủ yếu gây ra bệnh đường hô hấp. Sự lây lan bắt đầu khi một 

người nhiễm ho hoặc hắt hơi, làm văng những hạt dịch lỏng chứa virus sang người 

bên cạnh. 

Các triệu chứng ban đầu khi nhiễm virus corona cũng giống bệnh cúm thông 

thường: Bệnh nhân có thể phát sốt, ho, rồi tiếp tục tiến triển thành viêm phổi hoặc 

nặng hơn. 

Sau dịch SARS, WHO quan sát thấy căn bệnh này thường tấn công phổi theo 

3 giai đoạn: Đầu tiên là xâm nhập tế bào, hình thành nên ổ virus; tiếp theo là gây rối 

loạn hệ miễn dịch (ví dụ hội chứng bão cytokine); và cuối cùng là gây tổn thương 

phổi. 

Không phải bệnh nhân nào cũng trải qua cả 3 giai đoạn, chỉ có khoảng 25% 

bệnh nhân SARS bị suy hô hấp - biểu hiện chính của bệnh nặng. Tương tự, các dữ 

liệu sơ bộ cho thấy COVID-19 gây triệu chứng nhẹ ở 82% bệnh nhân, số còn lại bị 

nặng hoặc nguy kịch. 

Theo giáo sư Matthew B.Frieman, một chuyên gia về virus của Đại học 

Maryland (Mỹ), quan sát thấy bệnh COVID-19 cũng tiến triển như SARS. Những 

ngày đầu mới nhiễm, virus tấn công dồn dập tế bào phổi, chủ yếu là lớp tế bào cilia 

bảo vệ tế bào niêm dịch. 

Mất đi lớp bảo vệ đó, đường hô hấp sẽ bị chất bẩn, dịch lỏng và virus tràn 

ngập. Cách thức tấn công này khiến nhiều bệnh nhân COVID-19 bị viêm cả hai lá 

phổi, đi kèm triệu chứng khó thở, giáo sư Frieman cho biết. 

Đây là lúc giai đoạn 2 bắt đầu. Trước sự xâm nhập của virus, cơ thể phản ứng 

bằng cách tăng cường tế bào miễn dịch đến phổi để khắc phục những tổn thương. 

Nếu hoạt động đúng, quá trình viêm này được kiểm soát và chỉ giới hạn ở bộ phận 

nhiễm virus.  

Nhưng đôi khi tế bào miễn dịch bị kích thích quá mức, chúng sẽ giết tất cả 

trên đường đi, không phân biệt virus hay mô khỏe mạnh. 

“Bệnh nhân càng bị tổn thương hơn bởi chính hệ miễn dịch của họ. Các chất 

bẩn càng tích tụ trong phổi khiến tình trạng viêm thêm xấu đi”, giáo sư Frieman giải 

thích. 

Trong giai đoạn 3, tổn thương phổi tiếp tục lan rộng và có thể dẫn đến suy hô 

hấp. Nếu bệnh nhân may mắn không chết, phổi của họ cũng bị tổn thương vĩnh viễn 

với những lỗ thủng nhìn như “tổ ong”. Đó là đặc điểm của SARS, và bệnh nhân 

COVID-19 cũng bị tương tự. 

Đường tiêu hóa, gan và thận 
Trong dịch SARS và MERS, gần 1/4 bệnh nhân bị tiêu chảy - một đặc điểm 

quan trọng của bệnh. Hai chủng virus này có thể thâm nhập các tế bào ở ruột non và 

đại tràng, tạo thành ổ virus và dẫn đến tổn thương (gây tiêu chảy). 
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Khoa học chưa rõ virus gây COVID-19 có thâm nhập kiểu này không, nhưng 

2 nghiên cứu đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine và trang medRxiv 

phát hiện nó tồn tại trong phân người, dấu hiệu cho thấy đây cũng có thể là nguồn 

lây lan, dù chưa chắc chắn. 

Khi một chủng virus corona gốc động vật tấn công hệ hô hấp, lá gan thường 

cũng là “nạn nhân”. Các bác sỹ đã chứng kiến tổn thương gan ở bệnh nhân SARS, 

MERS và COVID-19, đa số là nhẹ nhưng nếu nặng có thể dẫn tới suy gan. 

“Một khi virus đã đi vào đường máu, chúng có thể bơi đến bất cứ bộ phận 

nào trong cơ thể. Gan lại là bộ phận quan trọng của hệ tuần hoàn. Men gan cao là 

dấu hiệu cảnh báo”, chuyên gia Anna Suk-Fong Lok của Đại học Michigan (Mỹ) 

giải thích. 

Thông thường, khi gan, phổi đã suy thì thận của bệnh nhân đó nhiều khả 

năng cũng bị ảnh hưởng. Khoảng 6% bệnh nhân SARS và 25% bệnh nhân MERS bị 

tổn thương thận cấp, COVID-19 cũng có biểu hiện tương tự theo các nghiên cứu 

ban đầu. 

Đây không phải biến chứng thường gặp nhưng lại rất nguy hiểm, khoảng 

91,7% bệnh nhân SARS bị suy thận cấp không qua khỏi, theo một nghiên cứu năm 

2005 đăng trên tạp chí Kidney International. 

Theo giáo sư Kar Neng Lai, Đại học Hong Kong, suy thận cấp ở bệnh nhân 

SARS không hẳn do virus trực tiếp gây ra, nó có thể là một loạt nhiều yếu tố như 

huyết áp thấp, nhiễm trùng huyết, thuốc kháng sinh, suy đa phủ tạng do hội chứng 

bão Cytokine… 
 

     Phúc Long 

(tuoitre.vn - Ngày 16/02/2020) 

 

 

 




