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Sở Y Tế DC Xác Nhận Ca Nhiễm Vi-rút Corona Đầu Tiên Tại DC 
Thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2020 
Nguy Cơ Sức Khỏe Trực Tiếp Ở Mức Thấp. 
 
(Washington, DC) –  Hôm nay, Sở Y Tế DC công bố ca nhiễm vi-rút corona 2019 
(COVID-19) dương tính đầu tiên. Bệnh nhân này không có lịch sử du lịch bên ngoài 
Hoa Kỳ. Sở Y Tế DC hiện đang tích cực phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế tại đơn vị 
nơi bệnh nhân này đang được điều trị, đồng thời đảm bảo tuân thủ tất cả các quy 
trình khiểm soát lây nhiễm tại đây. Tuy đây là ca nhiễm đầu tiên tại DC, nhưng hiện 
không có bất kỳ dấu hiện lây lan rộng rãi trong phạm vi cộng đồng và mức độ rủi ro 
chung vẫn đang ở mức thấp. 

Bởi vì vi-rút corona ở người hầu hết phổ biến lây nhiễm bằng đường hô hấp, cư dân 
DC lưu ý tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa được kiến nghị thường niên để 
phòng dịch cảm cúm và các loại vi-rút khác. 

• Hãy tiêm phòng vắc xin cảm cúm và đảm bảo những người xung quanh quý vị 
thực hiện tương tự.  

• Rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất trong 20 giây nhiền lần một ngày. 
Trường hợp không có xà phòng và nước, hãy sử dụng nước rửa tay khô sát 
khuẩn có chứa cồn.  

• Che miệng khi ho và hắt hơi để tránh lây bệnh cho người khác. 
•  Tránh chạm vào mắt, mũi hay miệng vì vi khuẩn thường được lây nhiễm qua 

cách này.  
• Giữ sạch các bề mặt trong nhà (đặt biệt như mặt bàn, phòng tắm, đồ chơi cho 

trẻ) bằng cách lau chùi với chất tẩy rửa khử trùng.  

Sở Y Tế DC không khuyết khích những người khỏe mạnh đeo khẩu trang để bảo vệ 
bản thân khỏi các bệnh về đường hô hấp, bao gồm vi-rút corona (COVID-19). Cư dân 
nên chỉ đeo khẩu trang y tế khi được yêu cầu bởi nhân viên y tế. Khẩu trang nên 
được sử dụng cho những bệnh nhân nhiễm vi-rút corona (COVID-19) và những ai 
đang có những triệu chứng nhiễm bệnh. Việc này nhằm để bảo vệ người khác khỏi 
nguy cơ bị lây nhiễm. 

Để biết thông tin về vi-rút corona (COVID-19), hãy truy cập: 
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• https://coronavirus.dc.gov 
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
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