
 Thông Tin Về Vi-rút Corona Mới 2019 
(2019-nCoV) Dành Cho Doanh Nghiệp

Để biết thêm thông tin về vi-rút 2019-nCoV, vui lòng truy cập trang web của Sở Y Tế DC:  
https://dchealth.dc.gov/coronavirus

Vi-rút 2019-nCoV được cho là lan truyền từ người sang người thông qua các giọt hô hấp bắn 
ra khi người bị nhiễm bệnh hắt hơi hoặc ho.

2019-nCoV lan truyền như thế nào?

Sốt, ho và khó thở.
Nếu quý vị không có những triệu chứng đó thì vào thời điểm hiện tại, quý vị không có 
nguy cơ mắc vi-rút corona mới này.

Bệnh này có những triệu chứng nào?
Các triệu chứng hiện đang được thấy từ vi-rút 2019-nCoV bao gồm: 

Hiện tại, vi-rút này chưa lan rộng tại Hoa Kỳ. Nguy cơ lây lan dịch bệnh cho 
cộng đồng vẫn ở mức thấp vào thời điểm này.

Nguy cơ lây lan bệnh trong các cuộc gặp mặt công cộng?

Sau đây là các hành động hàng ngày cần thực hiện để giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh:
Rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Có thể sử dụng chất khử trùng tay 
chứa cồn nếu không có xà phòng và nước.

Làm thế nào để ngăn chặn sự lây lan của 2019-nCoV?

Hiện tại, chưa xác nhận có ca nhiễm 2019-nCoV nào trong Quận. Do đó, các 
doanh nghiệp không cần thực hiện thêm biện pháp phòng ngừa nào.

2019-nCoV sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của tôi như thế nào?

Phát hành: Ngày 3 tháng 2 năm 2020

Một loại vi-rút corona mới gây bệnh đường hô hấp ở người. Vi-rút này được xác 
định đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc.
Vi-rút corona là một họ vi-rút gây bệnh ở người với các mức độ khác nhau, từ 
cảm lạnh thông thường đến những bệnh nghiêm trọng hơn.
Chúng ta đang tiếp tục tìm hiểu về loại vi-rút corona này và các đặc tính của vi-
rút trong thời gian dịch bệnh tiếp tục bùng phát.

Vi-rút corona mới 2019 (2019-nCoV) là gì?

Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng khi chưa rửa tay.
Tránh tiếp xúc gần những người bị ốm và hãy ở nhà nếu quý vị bị ốm.
Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, sau đó bỏ khăn giấy vào thùng rác.

Vệ sinh và khử trùng các đồ vật cùng những bề mặt thường xuyên chạm vào.

https://dchealth.dc.gov/coronavirus



