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Thông tin này được dịch bằng máy.Tin tức từ văn phòng thị trấn Onagawa. 

Đó là tin tức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho tất cả các bạn. 

Bệnh coronavirus mới chưa lan rộng ở Nhật Bản. 

Cũng như cảm lạnh và cúm, điều quan trọng là bạn: 

Rửa tay kỹ. Đeo khẩu trang. 

Nếu bạn đến từ thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc hoặc gặp gỡ những người từ thành phố Vũ Hán, 

vui lòng đeo khẩu trang nếu bạn bị ho hoặc sốt. Sau đó gọi cho trung tâm Khi bạn đến bệnh 

viện, xin vui lòng nói với nhân viên bệnh viện rằng bạn đến từ Vũ Hán và gặp bạn từ 

 

Bộ Tư pháp đã viết câu hỏi và câu trả lời về bệnh coronavirus mới được viết vào ngày 2 tháng 2 

trên trang của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi bằng tiếng Nhật dễ dàng. 

Câu hỏi 1 Loại virus nào là coronavirus? 

Một loại virus gây sốt và ho. Có sáu loại vi-rút có thể gây bệnh nghiêm trọng. 

Câu hỏi 2 Bệnh coronavirus mới ở Vũ Hán, Trung Quốc là gì? 

Một bệnh coronavirus mới đã được tìm thấy ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. 

Người ốm được tìm thấy ở Trung Quốc và các nước trên thế giới. 

Câu hỏi 3 Bệnh coronavirus mới có lây từ người sang người không? 

Trả lời Đôi khi bạn có thể. Tuy nhiên, bệnh coronavirus mới vẫn chưa lan rộng ở Nhật Bản. Cũng 

như cảm lạnh và cúm, điều quan trọng là bạn: 

Rửa tay kỹ. Đeo khẩu trang. 

Câu hỏi 4 Bao nhiêu ngày sau khi vi-rút lây truyền, tôi bị bệnh bao lâu? 

Trả lời tôi không biết. Nó dài khoảng 14 ngày. 

Câu hỏi 5 Tôi nên làm gì để tránh bị bệnh? 

Trả lời Điều quan trọng là phải làm như sau. 

Rửa tay kỹ. Đeo khẩu trang. Lau tay bằng cồn. 

Câu hỏi 6 Tôi đã ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc (nơi đặt thành phố Vũ Hán). 

Tôi nên làm gì? 

Nếu bạn bị sốt hoặc ho trong vòng hai tuần sau khi đến Nhật Bản, vui lòng đeo khẩu trang. 

Sau đó gọi cho trung tâm y tế và đến bệnh viện. 

Nói với những người trong bệnh viện rằng bạn đang ở tỉnh Hồ Bắc tại bệnh viện. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, hãy hỏi trung tâm y tế công cộng. 

Câu hỏi 7 Trang của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi có thể được xem bằng tiếng nước ngoài 

không? 

Trả lời Bạn có thể xem trang của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi bằng tiếng Anh, tiếng Trung và 

tiếng Hàn. Máy dịch thuật. 

■問合せ先：女川町役場健康福祉課健康対策係 ☎ 0225-53-4990 


