Q1. Thế nào là “Người có tiếp xúc gần vời ca nhiếm ”?
A1. Người đã tiếp xúc vời các đối tường dường tính vời xét nghiếm PCR trong thời gian ủ
bếnh (tư trườc 2 ngày khi phát hiến biếu hiến bếnh đến lúc nhầp viến), củ thế là nhưng
trường hờp sau đây.
・Người chung sống hoầc tiếp xúc lâu vời người bếnh (bao gốm cầ trường hờp trong xe ô
tô hoầc máy bay..v..v..)
・Người KHÔNG thưc hiến các biến pháp phòng dịch (như đeo khầu trang..v..v..) khi khám
hoầc chăm sóc cho người bếnh
・Người trưc tiếp chầm vào chầt dịch cờ quan hô hầp (nườc bốt, đờm...) hoầc các chầt thầi
của người bếnh
・Ngoài ra : Người tiếp xúc vời người bếnh trên 15 phút, trong khoầng cách có thế chầm
vào nhau (1m) và không có các biến pháp bầo vế an toàn.
(Tham khầo) Trung tâm nghiên cưu dịch tế hốc bếnh truyến nhiếm Quốc gia "Hường dần
tiến hành điếu tra tích cưc dịch tế hốc cho các bếnh nhân nhiếm
Coronavirus"
Dưa trên định nghĩa này áp dủng vào trong thưc tế, các trung tâm y tế công cống phống
vần bếnh nhân, các thành viên trong gia đình, công ty, v.v., và tư đó đưa ra quyết định.
Q2. Ở lờp hốc hoầc nời làm viếc đã xuầt hiến ca nhiếm. Nghĩa là bần thân tôi cũng là người
có tiếp xúc gần ?
A2. Đế xác định đườc xem bần thân có phầi là người có tiếp xúc gần không cần phầi qua khầo
sát của cờ sờ y tế, người bếnh, cũng như gia đình và môi trường xung quanh.
Tiếp theo đó sế dưa vào định nghĩa trong “Các mủc khầo sát dịch tế hốc đối vời bếnh
nhân covid-19”, xác nhần khi tiếp xúc có đeo khầu trang không, thời gian và khoầng cách
tiếp xúc, đố kín của không gian tiếp xúc, biếu hiến của bếnh nhân...v..v...rối mời đưa ra
kết quầ cuối cùng.
Do đó, trong lờp hốc hoầc nời làm viếc có phát sinh ca nhiếm cũng chưa thế chầc chần
mình là người có tiếp xúc gần
Q3. Mốt nhân viên của công ty khác thường xuyên tời công ty tôi bị xác nhần là “người tiếp
xúc gần vời ca nhiếm”. Trong trường hờp này tôi có phầi là người tiếp xúc gần vời ca
nhiếm không?
A3. “Người có tiếp xúc gần ca nhiếm ” là người tiếp xúc trưc tiếp vời người bếnh (tham khầo
Q1). Do đó người chỉ tiếp xúc vời “người tiếp xúc gần vời ca nhiếm ” KHÔNG PHẢI là
“người tiếp xúc gần vời ca nhiếm”.Nếu người đó dường tính vời xét nghiếm PCR thì sế

tiến hành khầo sát lần nưa vế viếc tiếp xúc vời ca nhiếm.
Q4. Tôi bị xác nhần là người tiếp xúc gần vời ca nhiếm. Tôi có cần phầi chú ý gì không?
A4. Trong trường hờp này, bần phầi nhần thưc đườc mình cũng có khầ năng đã nhiếm bếnh,
nên cần quan sát sưc khốe của mình trong vòng 14 ngày, hần chế tối đa viếc ra ngoài
cũng như tuân thủ hường dần của các cờ quan y tế.
Q5. Người sống chung vời tôi đã nhiếm bếnh và nhầp viến. Tôi cần phầi sinh hoầt như thế
nào?
A5. Trong trường hờp này, thông thường nhưng người cùng chung sống sế thành “người có
tiếp xúc thân mầt vời ca nhiếm”. Mối người phầi nhần thưc đườc rầng mình cũng có khầ
năng đã nhiếm bếnh, nên cần quan sát sưc khốe của mình trong vòng 14 ngày, hần chế
tối đa viếc ra ngoài cũng như tuân thủ hường dần của các cờ quan y tế.
Q6. Người cùng sống vời tôi đã nhiếm bếnh và tư điếu trị tầi nhà. Tôi cần phầi chú ý nhưng
gì khi sinh hoầt hầng ngày?
A6. Người tư điếu trị tầi nhà nếu tư ý ra ngoài lây cho người khác, vầy nên phầi tuyết đối ờ
nhà trong thời gian mà cờ quan y tế quy định. Thêm vào đó, cần phầi thông báo định kì
nhưng chuyến biến của người bếnh vời cờ quan y tế. Người sống cùng nhà cũng phầi tư
quan sát sưc khốe của mình (tham khầo Q5).
Ngoài ra cần phầi chú ý 8 điếm sau đây:
①Chia phòng
Chuần bị mốt phòng riêng cho người bếnh, người sống chung nhà thì hần chế tối đa
viếc ra khối phòng của mình.
②Tốt nhầt nên chỉ định 1 người củ thế chăm sóc người bếnh.
③Cầ người bếnh và người sống chung đếu phầi đeo khầu trang.
Không mang khầu trang đã dùng vào nhưng phòng khác. Không sờ vào mầt khầu trang,
khi tháo khầu trang ra cần rưa tay sầch bầng xà phòng.
④Rưa tay thường xuyên
Hãy rưa tay thường xuyên vời xà phòng và khư trùng bầng cốn.
⑤Làm thoáng khí
Thưc hiến làm thoáng khí trong phòng thường xuyên
⑥Khư trưng nhưng đố vầt dùng chung
Lau nhưng đố vầt mối người cùng cầm nầm (tay nầm cưa, đố đưng thưc ăn chó mèo...)
bầng thuốc tầy nhế (0.05%) sau đó lau đi bầng nườc. (người nào không biết mua thuốc
tầy thì tham khầo link dười )
Sau khi người bếnh đi vế sinh, xầ bốn cầu bầng nườc rưa chuyên dủng, thường xuyên

khư trùng bầng dung dịch sát khuần. Ngoài ra, không dùng chung nhưng đố vầt chưa
đườc vế sinh sầch sế.
Link tham khầo:
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-2.pdf
⑦Giầt sầch nhưng đố vầi, quần áo bần
Nhưng đố người bếnh dùng cần đườc giầt riêng vời đố nhưng thành viên còn lầi và đeo
găng tay khi giầt.
⑧Buốc thầt chầt rác trườc khi vưt
Nhưng giầy ăn dùng khi hỉ mũi phầi đườc cho vào túi ni lông riêng, trườc khi đem vưt
phầi buốc thầt chầt.
Q7. Người thân (sống riêng) đã bị nhiếm bếnh. Tôi bị xác nhần là người tiếp xúc gần Tôi cần
phầi làm gì?
A7. Khi bị xác nhần là người có tiếp xúc gần vời ca nhiếm, hãy tuân thủ nghiêm ngầt hường
dần của cờ sờ y tế (tham khầo Q4). Bần phầi nhần thưc đườc mình cũng có khầ năng đã
nhiếm bếnh, nên cần quan sát sưc khốe của mình trong vòng 14 ngày và hần chế tối đa
viếc ra ngoài trư khi có viếc quá gầp.
Q8. Người thân (sống riêng) của tôi đã nhiếm bếnh và đang điếu trị tầi nhà.Tôi đườc phân
công đi mua đố ăn thưc uống cho người thân. Tôi cần phầi chú ý điếu gì?
A8. Ngoài viếc thưc hiến các biến pháp phòng dịch như đeo khầu trang và rưa tay, khi mang
đố ăn đến chõ người bếnh hãy đế đố ờ trườc cưa, tránh gầp trưc tiếp người bếnh.
Q9. Khi trường hốc hoầc nời làm viếc có ca nhiếm, tôi cần phầi khư trùng nhưng đâu và như
thế nào?
A9. Cách hiếu quầ nhầt là dùng thuốc sát khuần (pha loãng tư thuốc tầy dùng trong gia đình )
cốn sát khuần đế khư trùng. Nếu bần không biết cách pha loãng thuốc tầy hãy tham khầo
link phía dười (hoầc tham khầo Q6).Hãy dùng nhưng dung dịch này đế lau nhưng đố vầt
mà người bếnh chầm vào. Ngoài ra, khi đườc chỉ định củ thế nhưng nời cần phầi khư
trùng tư cờ quan y tế, hãy chầp hành theo chỉ định đó.
(Tham khầo)
Áp phích phòng chống dịch covid-19 “Hãy làm sầch môi trường xung quanh”
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-2.pdf

