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Những điều chúng ta biết về COVID-19 

COVID-19 

COVID-19 là một bệnh đường hô hấp do một loại coronavirus mới gây ra. Nó chủ yếu ảnh hưởng 

đến phổi, nhưng cũng có thể gây tác hại cho tim hoặc não. Một số người bị nhiễm COVID-19 có 

các triệu chứng trong nhiều tháng sau khi hết bệnh. Các triệu chứng lâu dài có thể bao gồm mệt 

mỏi, khó thở, ho, đau khớp, tim đập thình thịch, khó tập trung, phát ban trên da hoặc rụng tóc. 

Coronavirus tiếp tục đột biến và thay đổi. Các biến thể khác nhau hiện đã có ở Ontario. Chúng lây 

nhiễm dễ dàng hơn và gây ra bệnh nghiêm trọng hơn. 

Lây nhiễm 

COVID-19 lây lan qua các giọt nhỏ và khí dung hô hấp, thông thường nhất là từ tiếp xúc gần với 

người đã bị nhiễm. Việc lây nhiễm có thể xảy ra trước khi người đó bắt đầu biểu hiện các triệu 

chứng. 

COVID-19 can be spread:  

 khi ôm nhau và hôn nhau 

 khi người ta tụ tập gần nhau, nói chuyện, cười, ca hát, hắt hơi hoặc ho 

 khi người ta nán lại để nói chuyện quên giữ khoảng cách 

 ở những chỗ trong nhà đông người 

 khi chạm vào miệng, mũi hoặc mắt sau khi chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus 

COVID-19 không được biết là có khả năng lây lan trong không khí qua khoảng cách xa, qua hệ 

thống thông gió hoặc qua thức ăn hoặc nước uống. Tìm hiểu thêm về lây nhiễm COVID-19, khí 

dung và thông gió. 

Các triệu chứng 

Các triệu chứng phổ biến của COVID-19 là sốt, ho, khó nuốt, đau họng, sổ mũi, mất vị giác hoặc 

khứu giác, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và khó thở. Các triệu chứng có thể mất đến 14 ngày mới 

xuất hiện. Người lớn tuổi và trẻ em cũng có thể có các triệu chứng tổng quát như ớn lạnh, nhức 

đầu, ngủ nhiều hơn bình thường, cảm thấy mất phương hướng, nhầm lẫn, đau nhức cơ, chóng mặt, 

suy nhược, hoặc ngã. 

 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=about-covid-19-how-it-spreads
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19-symptoms/?accordion=symptoms-of-covid-19
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Khả năng có thể có biến chứng 

Người lớn tuổi và những người có sẵn bệnh trạng có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn, 

cần được chăm sóc tại bệnh viện. Trong một số trường hợp rất hiếm, một số trẻ em có thể bị một 

chứng viêm nhiễm bất thường. Đi khám chữa bệnh ngay lập tức nếu một đứa trẻ không khỏe hơn 

hoặc bị phát ban, sốt kéo dài, mắt đỏ và/hoặc sưng tay và chân. 

Các bước để giữ an toàn cho mọi người 

 Chích ngừa COVID-19. 

 Hạn chế những lần đi ra khỏi nhà không thiết yếu. 

 Ở nhà và tự cách ly nếu quý vị cảm thấy không khỏe. Đi xét nghiệm. 

 Giữ khoảng cách ít nhất hai mét với những người khác. 

 Đeo khẩu trang ở những nơi công cộng trong nhà và ngoài trời khi khó giữ khoảng cách. 

 Rửa tay thường xuyên hoặc sử dụng chất khử trùng có cồn. 

 Tránh chạm vào mặt bằng tay chưa rửa. 

 Che bằng cùi chỏ hoặc khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi. 

 Làm sạch và khử trùng các bề mặt tiếp xúc nhiều. 

 Tải xuống ứng dụng di động COVID Alert. 

Điều cần làm nếu quý vị có các triệu chứng 

Nếu quý vị có một hoặc nhiều triệu chứng của COVID-19 hoặc quý vị đã tiếp xúc gần với một 

người có COVID-19, hãy đi xét nghiệm. Đặt hẹn tại một trung tâm đánh giá gần quý vị. Ở nhà và tự 

cách ly trong khi quý vị đợi kết quả xét nghiệm. 

Tự cách ly có nghĩa là ở nhà và tránh xa người khác, bao gồm những người trong hộ gia đình của 

quý vị, vì quý vị có thể lây nhiễm. Đừng đi ra ngoài, đến những nơi công cộng hoặc sử dụng 

phương tiện vận tải công cộng. Mua sắm trên mạng hoặc gọi điện nhờ một người bạn mua đồ cho 

quý vị. Gọi cho người chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị cần giúp giảm bớt các triệu chứng 

của mình. Gọi 911 nếu quý vị hoặc người khác đang bị khó thở. 

Thông hơi hoặc luồng không khí 

Luồng không khí thông thoáng có thể giúp giảm sự lây lan của COVID-19. Để bảo đảm luồng 

không khí thông thoáng trong nhà của quý vị: 

 Mở các cửa sổ và cửa ra vào, nếu an toàn hoặc có thể. 

 Bảo dưỡng tốt hệ thống sưởi và điều hòa không khí của quý vị. 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://covid-19.ontario.ca/covidalert?utm_source=mobile-app-organic&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-alert-mobile-app-english&utm_content=covid-alert-landing-page
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
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 Dùng bộ lọc hiệu năng cao nhất tương thích với lò sưởi, máy điều hòa không khí, v.v., của quý 

vị 

 Khi dùng quạt trần hoặc quạt di động, hãy dùng chế độ luân chuyển luồng gió hướng lên. 

 Giữ cho khu vực xung quanh các lỗ thông hơi không có đồ đạc, v.v. 

Không có bằng chứng cho thấy máy làm sạch không khí di động có thể ngăn chặn sự lây lan của 

COVID-19 nhưng hệ thống thông hơi tốt trong những chỗ trong nhà có thể hữu ích. Máy làm sạch 

không khí di động có thể hữu ích ở những khu vực không có thông hơi tốt, chẳng hạn như trong 

một phòng nhỏ không có cửa sổ. 

Chích ngừa COVID-19 

Các vaccine COVID-19 được sử dụng ở Ontario an toàn cho hầu hết mọi người, bao gồm cả những 

người có bệnh trạng, hệ miễn dịch suy yếu, rối loạn tự miễn dịch và những người đang mang thai 

và cho con bú sữa mẹ. Vaccine có hiệu nghiệm trong việc ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng do 

COVID-19. Tuy việc chích ngừa không phải là bắt buộc, tất cả mọi người đều được thiết tha khuyến 

khích đi chích ngừa càng sớm càng tốt. Tìm hiểu thêm về các vaccine COVID-19. 

Để biết thêm thông tin 

Truy cập trang mạng của chúng tôi tại toronto.ca/COVID19 hoặc gọi cho chúng tôi theo số 416-

338-7600. 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-how-to-get-vaccinated/
http://www.toronto.ca/COVID19

