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YÊU CẦU ĐỌC SỔ TAY HƯỚNG DẪN  

PHÒNG CHỐNG VIRUS CORONA CHỦNG MỚI 

 

Cảm ơn bạn đã luôn cố gắng làm việc chăm chỉ và rất mong bạn chung sức, hợp tác phòng chống 

đẩy lùi dịch bệnh với chúng tôi. 

Như bạn cũng đã biết, dịch bệnh virus corona chủng mới đang tiếp tục lây lan rộng rãi với tốc độ rất 

nhanh như các vùng ở công ty tổng Tokyo, tỉnh Shizuoka và ở tỉnh Kumamoto cũng vậy. Dựa trên tình 

hình này, chúng tôi đã tạo ra cuốn sổ tay hướng dẫn đối phó với trường hợp đã bị nhiễm bệnh và 

trường hợp có nghi ngờ bị truyền nhiễm. Vì vậy, yêu cầu bạn đọc kỹ nội dung dưới đây và mong bạn 

chung sức, hợp tác phòng chống dịch bệnh. 

 

SỔ TAY HƯỚNG DẪN 

PHÒNG CHỐNG VIRUS CORONA CHỦNG MỚI 

 

TRƯỜNG HỢP LÀ BẠN  

 

1. Trường hợp bạn nghi ngờ mình bị nhiễm bệnh với các triệu chứng giống như cảm lạnh 

Hãy liên lạc ngay lập tức đến bác sĩ riêng, cơ sở y tế gần nhất nếu nhận thấy tình trạng của bạn 

tương ứng với bất cứ diều nào dưới đây.   

① Khi có một trong những triệu chứng như nghẹt thở ( khó thở ), mỏi mệt ( cảm giác suy kiệt ), sốt cao. 

② Những đối tượng dễ bị phát bệnh nghiêm trọng ※ thì thường có các triệu chứng cảm lạnh nhẹ như 

bị sốt, ho. 

※ Phụ nữ đang mang thai, người cao tuổi, người mắc bệnh tiểu đường, người bị suy tim, người mắc 

bệnh hô hấp ( bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ), những người đã mang sẵn bệnh nền trong người, người 

đang chạy thận, những người đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch và những người đang dùng thuốc 

điều trị ung thư.  

 



Ngoài các trường hợp trên, nếu như bạn bị sốt và ho kéo dài, có các triệu chứng cảm lạnh nhẹ thì hãy 

liên lạc đến cơ sở y tế. 

① Hãy liên lạc ngay nếu bạn có triệu chứng như trên kéo dài liên tục trên 4 ngày.  

② Hãy liên lạc ngay khi thấy triệu chứng nặng hơn hoặc khi nếu bạn cảm thấy không chịu đựng được 

nếu không dùng đến thuốc hạ sốt.  

( Không cần đợi trên 4 ngày ) 

  

< Tổng đài tư vấn > 

Bạn cần gọi điện trước cho bác sĩ riêng, cho cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. Trường hợp bạn 

không có bác sĩ riêng, không biết liên lạc tới đâu khi rơi vào ngày nghỉ hoặc đêm muộn thì hãy gọi điện 

đến trung tâm chăm sóc, kiểm tra sức khỏe của trung tâm y tế. ( Ở đây hỗ trợ 24H nhưng mong bạn hãy 

sắp xếp liên lạc vào thời gian trong ngày ) 

 Mong bạn hãy liên lạc trước khi đến, tránh tình trạng đến thẳng trực tiếp các cơ sở y tế. 

 

< Trường hợp có triệu chứng tại nhà riêng > 

① Sau khi liên lạc đến người quản lý thì hãy nghỉ làm và theo dõi tình hình sức khỏe tại nhà riêng. 

② Khi muốn kiểm tra sức khỏe, nhất định phải gọi điện trước và nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ. 

 

< Trường hợp có triệu chứng tại nơi làm việc > 

① Thông báo ngay đến người quản lý và nhanh chóng về nhà để theo dõi tình hình sức khỏe. 

② Khi muốn kiểm tra sức khỏe, nhất định phải gọi điện trước và nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ. 

③ Để đề phòng, mong bạn thông báo cho người quản lý những nơi bạn đã đến trong những ngày gần 

đây. 

 

2. Trường hợp tham gia xét nghiệm PCR  

① Khi bác sĩ tại nơi bạn đã tham gia thăm khám sức khỏe ra chỉ thị cho bạn cần phải làm xét nghiệm 

thì bạn phải tiến hành xét nghiệm.  

② Bạn cần lấy mẫu xét nghiệm tại nơi bạn đã tham gia thăm khám sức khỏe hoặc tại trung tâm xét 

nghiệm PCR và làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ. 

③ Mất 1 đến 2 ngày để có được kết quả xét nghiệm. Trong khoảng thời gian đó mong bạn không nên 

tiếp xúc gần với người khác, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên. Trong gia đình cũng vậy, tránh 

tập trung ăn uống cùng mọi người. 

 

3. Khi phát hiện bạn đã bị lây nhiễm   

< Bạn cần > 

 



① Khi phát hiện mình đã bị lây nhiễm bệnh thì cần nghe theo sự hướng dẫn của trung tâm y tế ( hạn 

chế đi làm, nhập viện điều trị ), liên lạc càng sớm càng tốt cho người quản lý. 

② Có xác nhận không bị lây nhiễm nhưng có những triệu chứng nghi ngờ thì cần nghe theo sự hướng 

dẫn của trung tâm ý tế. Trường hợp này cũng cần phải liên lạc càng sớm càng tốt cho người quản lý. 

 

< Trường hợp nhân viên của công ty khách hàng bị lây nhiễm > 

① Khi nhân viên của công ty khách hàng bị lây nhiễm thì sẽ tiến hành khảo sát nơi làm việc, tìm ra 

những người đã tiếp xúc gần với người phát bệnh.. 

② Nhân viên phòng kinh doanh và người chịu trách nhiệm của công ty khách hàng cần nắm rõ phạm 

vi hoạt động và sẽ nghe theo sự hướng dẫn của trung tâm y tế.  

 

4. Chế độ đãi ngộ cho nhân viên khi bị nhiễm bệnh và phải nghỉ việc 

① Virus corona chủng mới là một bệnh truyền nhiễm, vì vậy bạn không thể làm việc cho đến khi được 

dỡ bỏ [ chỉ định hạn chế đi làm ].( Giống với tiêu chuẩn sau khi ra viện ) 

② Bạn sẽ phải nghỉ làm và dùng ngày nghỉ phép hàng năm hoặc nghỉ việc do thương tật, bệnh tật. 

( cần nộp đơn đăng ký, đề nghị ) 

※ Khi phía công ty khách hàng ( người chịu trách nhiệm của công ty khách hàng ) không còn cách nào 

khác và phải yêu cầu bạn nghỉ việc thì bạn sẽ được hưởng một trong các đãi ngộ sau: trợ cấp điều chỉnh 

việc làm, trợ cấp nghỉ việc, tiền phụ cấp. Tất nhiên sẽ tùy vào từng trường hợp, người quản lý sẽ thông 

báo cụ thể.  

 

5. Khi bạn là người tiếp xúc dày đặc với người bị nhiễm bệnh 

① Tránh tiếp xúc gần với người khác, cùng với đó bạn cần thông báo ngay cho người quản lý. Trường 

hợp bạn phát hiện ra tại nhà thì sẽ phải nghỉ làm. 

② Liên lạc đến trung tâm y tế và sau đó báo cho người quản lý những chỉ định mà bác sĩ đã đưa ra. 

③ Bạn cần đo thân nhiệt và ghi chép tình trạng sức khỏe mỗi ngày. 

 

6. Khi bạn bị nghi ngờ là người đã tiếp xúc gần ( F1 ) với người nhiễm bệnh 

Áp dụng cho những trường hợp như bạn bị nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc là người tiếp xúc gần ( F1 ) với 

người bị nhiễm bệnh trong công việc cũng như đời sống hàng ngày. Và khi những nơi bạn đã từng đến 

phát hiện ra có người bị nhiễm bệnh hoặc có những người đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh.  

① Xác nhận rõ ràng tình trạng bạn đang gặp phải và liên lạc ngay cho người quản lý.  

② Dựa trên tình trạng của bạn có tiếp xúc gần với các trường hợp ① hay không thì sẽ cho cách ly tại 

nhà. Ngoài ra, bạn sẽ được làm việc tại nhà hoặc làm việc ở nơi tránh tiếp xúc với các nhân viên khác.  

③ Bạn cần đo thân nhiệt và ghi chép tình trạng sức khỏe mỗi ngày.  

 



7. Các trường hợp khác 

 Những ai không có triệu chứng nhưng muốn kiểm tra rằng mình có bị lây nhiễm hay không thì có thể 

làm xét nghiệm PCR tự nguyện tại cơ sở xét nghiệm tư nhân. Nếu kết quả đó là dương tính thì cần liên 

lạc ngay đến cơ sở xét nghiệm và làm theo hướng dẫn. Cần tránh tiếp xúc gần với người khác, không 

nên đến trực tiếp những cơ sở y tế để thăm khám sức khỏe. Và sau đó tham khảo mục 3 < Bạn cần > 

để giải quyết kịp thời.  

 

 

TRƯỜNG HỢP THÀNH VIÊN TRONG GIA DÌNH  

 

1. Khi thành viên trong gia đình bị nghi ngờ là người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh 

① Khi phát hiện ra thành viên trong gia đình có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh thì cần phải liên lạc 

ngay lập tức đến người quản lý.  

② Nghe theo sự hướng dẫn của trung tâm y tế, theo dõi tình trạng sức khỏe và kiểm tra thân nhiệt của 

các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, chỉ nên tiếp xúc trong giới hạn nhất định. 

③ Có thể tạm thời bạn phải cách ly tại nhà cho đến khi xác nhận được thành viên trong gia đình đã bị 

nhiễm bệnh hay không. Ngoài ra, bạn sẽ được làm việc tại nhà hoặc làm việc ở nơi tránh tiếp xúc với 

các nhân viên khác.  

④ Bạn cần đo thân nhiệt và ghi chép tình trạng sức khỏe mỗi ngày. 

 

2. Khi thành viên trong gia đình là người tiếp xúc gần với người bị nhễm bệnh 

① Khi phát hiện ra thành viên trong gia đình là người tiếp xúc thường xuyên với người bị nhiễm bệnh 

thì ngay lập tức bạn cần liên lạc và báo lại cho quản lý những hướng dẫn của trung tâm y tế đã đưa ra 

( nếu có ). 

② Cách ly tại nhà giống với thời hạn theo dõi của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, tránh tiếp 

xúc gần với các thành viên trong gia đình.  

③ Khi thành viên trong gia đình có kết quả xét nghiệm PCR là âm tính thì bạn sẽ được chấm dứt 

cách ly tại nhà, nhưng vẫn cần chú ý tránh tiếp xúc gần với các thành viên khác trong gia đình. Trường 

hợp đi làm lại thì sẽ trao đổi, có thể cho cách ly và làm việc tại nhà một thời gian, hoặc cho làm việc ở 

nơi tránh tiếp xúc với các nhân viên khác.  

④ Bạn cần đo thân nhiệt và ghi chép tình trạng sức khỏe mỗi ngày. 

 

3. Khi thành viên trong gia đình có những triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh 

① Khi thành viên trong gia đình có những biểu hiện của cảm lạnh như sốt, ho, cảm giác mỏi mệt, khó 

thở thì bạn nên báo ngay cho quản lý biết để giải quyết kịp thời. Ngay tại nhà riêng cũng hãy thực hiện 

triệt để các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh.  



※ [ Người tiếp xúc gần ] là người đã tiếp xúc với [ bệnh nhân corona ( trường hợp 

đã được xác nhận ) ] và có khả năng bị lây nhiễm. Là những người tương ứng với 

các phạm vi dưới đây. 

・ Người sống cùng bệnh nhân corona ( trường hợp đã được xác nhận ) hoặc người tiếp 

xúc lâu với bệnh nhân corona ( trong tàu, trong xe và cả trong máy bay ). 

・ Những người tham gia thăm khám, điều dưỡng hoặc chăm sóc bệnh nhân corona  

( trường hợp đã được xác nhận ) đã không có biện pháp phòng chống dịch bệnh phù  

hợp. 

・ Những người có khả năng cao đã tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết đường hô hấp  

hoặc dịch cơ thể của bệnh nhân corona ( trường hợp đã được xác nhận ).  

・ Các trường hợp khác: những người tiếp xúc với bệnh nhân corona ( trường hợp đã 

được xác nhận ) quá 15 phút trở lên ( môi trường xung quanh và hoàn cảnh tiếp xúc 

với bệnh nhân có ảnh hưởng đến khả năng lây nhiễm rất cao ) và những người tiếp 

xúc trong phạm vi có thể ( tiêu chuẩn là 1m ) mà đã không có những biện pháp phòng 

chống dịch cần thiết.  

※ Về việc bán bộ dụng cụ test nhanh covid 

Bộ dụng cụ test nhanh covid mà công ty đang có đã được đăng ký trong danh sách 

khuyến nghị của WHO, nhưng chưa được thông qua luật bảo đảm an toàn chất lượng 

về trang thiết bị y tế. Nếu bạn cần mua, mong bạn hiểu rõ điều trên và liên lạc cho 

người quản lý số lượng bạn muốn mua. Số tiền sẽ được khấu trừ vào lương. 

② Nếu thành viên trong gia đình qua 24H đã hạ sốt, ho và tình trạng hô hấp có tiến triển tốt hoặc nếu 

kết quả khám sức khỏe không có nghi ngờ bị nhiễm bệnh thì hãy liên lạc và báo cho người quản lý.  

 

4. Khi thành viên trong gia đình xác nhận đã bị nhiễm bệnh 

Khi thành viên trong gia đình xác nhận đã bị nhiễm bệnh thì bạn là người tiếp xúc gần với người bị 

nhiễm bệnh.  

Tham khảo phần 5. TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Quầy tư vấn hỗ trợ các triệu chứng virus corona chủng mới  



 

【Tỉnh Shizuoka】 

 

➢ Trung tâm tư vấn thăm khám cho người bị sốt ở tỉnh Shizuoka  

・ Khu vực ngoại trừ thành phố Hamamatsu và thành phố Shizuoka  

050-5371-0561 ※Hỗ trợ 24H 

050-5371-0562 ※Hỗ trợ 8:30~17:15 các ngày trong tuần 

・ Thành phố Hamamatsu            054-249-2221  ※Hỗ trợ 24H 

・ Thành phố Shizuoka               0120-368-567   ※Hỗ trợ 24H  

➢ Đường dây nóng tư vấn đa ngôn ngữ về virus corona ( 19 thứ tiếng ) 

・ Gồm toàn bộ khu vực tỉnh Shisuoka      0120-997-479   ※Hỗ trợ 24H 

➢ Địa chỉ liên hệ cho những trường hợp không có triệu chứng 

・ Tổng đài Quốc gia                 0120-56-5653   ※9:00~21:00 

・ Quầy tư vấn của ủy ban tỉnh  

054-221-8560   ※Hỗ trợ 8:30~17:15 các ngày trong tuần  

054-221-3296   ※Hỗ trợ 8:30~17:15 các ngày trong tuần 

 

【Tỉnh Kumamoto】 

 

➢ Trung tâm hỗ trợ tư vấn các triệu chứng virus corona tỉnh Kumamoto 

・ Dành cho bệnh nhân bị sốt 

0570-096-567  ※Hỗ trợ 9:00~17:00 các ngày trong tuần 

・ Quầy tư vấn chuyên dụng          090-300-5909  ※Hộ trợ ngoài giờ ghi trên 

➢ Địa chỉ liên hệ cho những trường hợp không có triệu chứng 

・ Tổng đài Quốc gia                 0120-56-5653   ※9:00~21:00 

 

※ Địa chỉ liên hệ của trung tâm y tế  

 

➢ Trung tâm y tế phía Tây tỉnh Shizuoka  

                0538-37-2793   Iwata, Kakegawa, Fukuroi, Omaezaki, Kikugawa, Kosai, Shuchi 

➢ Trung tâm y tế thành phố Hamamatsu tỉnh Shizuoka 

053-453-6111   Gồm toàn bộ khu vực Hamamatsu  

➢ Trung tâm y tế thành phố Yatsushiro tỉnh Kumamoto  

0965-32-6121   Gồm toàn bộ khu vực Yatsushiro  

Xin hết  

 


