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Vi rút Corona chủng mới  

・Tháng 12 năm 2019 lưu hành bệnh dịch viêm phổi không rõ nguyên nhân ở Vũ Hán Trung Quốc, 

có thông tin cho rằng nguyên nhân là do một loại coronavirus chủng mới 

・Đến nay, khoảng 500 triệu người đã bị nhiễm bệnh và khoảng 6,2 triệu người đã tử vong. Tình 

trạng vẫn chưa biết khi nào sẽ kết thúc. 

●Đặc điểm của coronavirus 

・Lây nhiễm vào tế bào con người thông qua Spike glycoprotein 

・Những giọt nhỏ (giọt siêu nhỏ) bắn tung tóe ra khi nói, ăn và uống dẫn đến lây nhiễm (lây nhiễm 

do khí dung). Tránh rủi ro do 3 Mitsu (đó là tránh không gian hạn chế, đám đông và chế độ tiếp 

xúc gần. ), sử dụng khẩu trang vải không dệt, thông gió là quan trọng. 

●Tình trạng gần đây 

・Có thể nghĩ rằng đã tránh được sự gia tăng nhanh chóng của số người nhiễm bệnh do tỷ lệ tiêm 

chủng cao và cải thiện hiểu biết về đối sách lây nhiễm bệnh. 

●Về lây nhiễm qua đường không khí 

・Tùy theo điều kiện, lây nhiễm do khí dung có dạng giống như lây nhiễm qua đường không khí

「Việc bảo vệ không gian (tầm quan trọng của thông gió) 」là quan trọng 

 

Cần phải chú ý các bệnh truyền nhiễm mang từ nước ngoài vào 

・Đặc biệt chú ý với vi rút (ví dụ như sốt xuất huyết), động vật nguyên sinh (ví dụ như sốt rét), vi khuẩn (ví dụ 

như sốt thương hàn, bệnh lao). 

・Sốt xuất huyết, bệnh truyền nhiễm Ebola, bệnh truyền nhiễm vi rút Zika lan tràn ở nước ngoài. 

・Một trận dịch bệnh nhỏ đang xảy ra ở một nơi nào đó trên thế giới = có nguy cơ không biết khi nào sẽ trở 

thành một trận dịch bệnh lớn. 

⇒Bằng cách hiểu rõ mầm bệnh, suy nghĩ về đường lây nhiễm và đối ứng bình tĩnh thì có thể kiểm soát sự lây 

nhiễm hiệu quả. 

 Corona lần này, tôi nghĩ đúng là đã có thể chứng minh xã hội đã kiểm soát lây nhiễm trong suốt tuần 

lễ vàng. 

 



Bệnh lao 

・Số bệnh nhân lao sinh ra ở nước ngoài ở nhật ngày càng tăng. Đặc biệt là thế hệ trẻ nhiều. 

・Quận Ota, nơi có nhiều cư dân nước ngoài sinh sống, cũng cần được hỗ trợ như tăng cường hơn 

nữa hệ thống khám bệnh và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế,v.v. 

 

 

Những mong muốn thông qua Trung tâm giao lưu Quốc tế Ota  

・Quận Ota có sân bay Haneda=Chú ý đến bệnh truyền nhiễm 

・Quận Ota mạnh mẽ đối với biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm 

・Quận Ota thúc đẩy hoạt động giao lưu quốc tế nhiều hơn nữa 

・Quận Ota tốt với những người sinh ra ở nước ngoài 

・Quận Ota có nhiều người sinh ra ở nước ngoài 

⇓ 

Trong việc thực hiện giao lưu quốc tế, cần phải chuẩn bị cho việc quản lý nguy cơ. 

＝ Hiểu biết về bệnh truyền nhiễm, thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm thích 

hợp 

・Điều quan trọng là người dân trong quận phải sử dụng trung tâm và cùng nhau thúc đẩy giao lưu 

quốc tế. 

 

Hỏi và trả lời 

Q：Bạn đã thấy sự khác biệt về văn hóa trên thế giới do Corona chưa? 

  Nếu có điểm gì cần lưu ý xin hãy cho biết 

A：Tôi đã hiểu rõ sự khác biệt với ở nước ngoài về thói quen đeo khẩu trang. Có những quốc gia đã 

quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang, nhưng ở Nhật Bản có một điểm tốt là hầu hết mọi người 

đều đeo khẩu trang và mọi người có thể hợp tác cùng nhau. Mặt khác, đối với những người 

không đeo khẩu trang, có những động tác thái quá như cảnh sát tự kiềm chế. Có thể thấy những 

điểm mạnh và điểm yếu của văn hóa Nhật bản 

Gần đây, các khuyến nghị mới về khẩu trang đã được đưa ra. Tôi nghĩ đã đến lúc thực hiện các 

biện pháp phòng chống lây nhiễm hiệu quả và ít gánh nặng hơn,chẳng hạn như khi ở ngoài trời 

nơi không có người thì có thể tháo khẩu trang ra,v.v. , mỗi người hiểu về căn bệnh truyền nhiễm 

có tên là bệnh truyền nhiễm coronavirus chủng mới và sử dụng trí tưởng tượng của mình để 

tránh rủi ro. 

 

Q：Có thể nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông, nhiều quốc gia nước ngoài đã tháo bỏ khẩu 

trang. Tôi nghĩ rằng từ nay nhiều người nước ngoài có thể đến Nhật Bản, nhưng tôi thấy lo 

lắng. Giáo sư suy nghĩ gì về điều đó? 

A：Rất dễ để đối ứng vì họ có văn hóa, kinh nghiệm chung ở Nhật Bản. Trong tương lai, khi số 

lượng người nước ngoài được phép nhập cảnh tăng lên, có thể sẽ xuất hiện một số người không 

biết thói quen phòng chống bệnh truyền nhiễm coronavirus chủng mới ở Nhật Bản、vì vậy cần 

phải nghĩ ra phương pháp. Việc chính phủ phổ biến thông tin để mọi người hiểu về văn hóa và 

phong tục của Nhật Bản cũng rất quan trọng, chẳng hạn như phổ biến thông tin một cách dễ 

hiểu tại sân bay. 



 

Q：Quận Ota có sân bay quốc tế là một cửa ngõ vào Nhật bản nên có nhiều lo ngại rằng các bệnh 

truyền nhiễm mới sẽ tiếp tục xâm nhập trong tương lai. 

Trong tương lai chúng ta nên đối ứng với những bệnh truyền nhiễm mới này như thế nào? 

A：Đây chính xác là mục đích tổ chức buổi diễn thuyết này. Bằng việc biết mầm bệnh, suy nghĩ về 

đường lây nhiễm bệnh và đối ứng một cách bình tĩnh thì có thể ngăn chặn một cách hiệu quả. 

Bằng cách thường xuyên thực hiện các kế hoạch như vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể trở 

thành một quận cùng với người dân trong quận kiểm soát được bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi 

cũng muốn hợp tác 

 

Q：Có phải thuốc corona chủng mới (thuốc đặc trị) đang được khai phát trên thế giới? 

A：Thuốc uống để ngăn chặn tình trạng bệnh biến hóa nặng hơn đang được khai phát. Các công ty 

của Nhật cũng đang đăng ký khai phát loại thuốc được coi là có hiệu quả còn cao hơn nữa. Một 

ngày gần đây nếu nó được chấp thuận  và chúng ta có thể sử dụng được thì cũng có thể nghĩ 

rằng từ bệnh truyền nhiễm loại 2 sẽ trở thành bệnh truyền nhiễm loại 5. Nếu trở thành bệnh 

truyền nhiễm loại 5 thì có thể có phản ứng giống như bệnh cảm cúm,vì vậy nếu đi đến được 

như vậy thì có thể thấy rằng bệnh truyền nhiễm đã thuyên giảm. 

 

Q：Về việc phòng chống bệnh truyền nhiễm có khác với nước ngoài không? 

(Khẩu trang, rửa tay, 3 mitsu (đó là tránh không gian hạn chế, đám đông và chế độ tiếp xúc 

gần. ), khử trùng bằng cồn ) 

A：Ở nước ngoài, khi số người nhiễm bệnh và số người tử vong cao, các biện pháp nghiêm ngặt sẽ 

được thực hiện để giảm số lượng ngay lập tức. nhưng khi có thể thấy hiệu quả và tình hình lắng 

xuống, các biện pháp đối phó dường như sẽ được nới lỏng. Sau đó,lại thấy tình trạng số người 

nhiễm bệnh tăng trở lại nên tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên dừng các biện pháp phòng chống 

đột ngột chỉ vì nó đã thuyên giảm một lần. Điều quan trọng là vừa thận trọng theo dõi tình hình 

vừa bãi bỏ các qui định dần dần từng bước một Ở Nhật Bản,cũng như việc đeo khẩu trang, 

không thể tháo bỏ khẩu trang ngay lập tức, nhưng có phán đoán rằng đeo khẩu trang ở những 

nơi có nguy cơ lây nhiễm cao và có thể tháo khẩu trang ở nơi có nguy cơ lây nhiễm thấp. Đây 

là chiến lược của Nhật Bản. 


