
Thông tin và
câu chuyện trải nghiệm

về COVID-19

Trao đổi qua TEL
SĐT miễn phí

COVID-19 thành phố Hamamatsu

24 giờ

Trao đổi／Quầy tư vấn Thời gian

Trung tâm trao đổi / hướng dẫn y tế

（Trường hợp phát sốt, ho, khó thở)

Kiểm tra PCR

dành cho người có bầu

24h

9h～

17h

Ngày

thường

Xin hãy xem thêm chi tiết ở đây

Trang chủ

thành phố Hamamatsu

Tờ rơi này do trường ĐH y khoa

Hamamatsu & Hiệp hội giao lưu quốc

tế Hamamatsu (HICE) liên kết để làm

ra, cùng với sự hợp tác của cộng

đồng người nước ngoài.

Triệu chứng chính

Ho Sốt

Tỷ lệ hiệu quả của khẩu trang

Khó thở

Khẩu trang vải

COVID-19

Khẩu trang y tế

Khẩu trang y tế

Khẩu trang y tế

Nguồn：Đại học Tokyo

Tuân theo hướng dẫn giọng nói và chọn nơi muốn

trao đổi

がNguồn của hình vẽ: Ban thư ký nội các



Lây nhiễm do giọt bắn

Kết quả điều tra

「Đường lây nhiễm
của virus corona」

「 Bạn của tôi nghĩ rằng vì mình

đã tiêm vắc xin một lần rồi nên
cơ thể đã đủ miễn dịch.

Vì vậy đã đi đến câu lạc bộ đêm ở tỉnh bên
cạnh, là nơi dịch Covid-19 đang lây lan rộng.
Khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện thì đã
quá muộn. Anh ấy đã tham gia buổi tiệc
BBQ cùng với gia đình và bạn bè. Kết quả là
đa số mọi người bao gồm cả tôi đã có phản
ứng dương tính. 」

MHS-24 tuổi, sống ở Hamamatsu

Không rõ

Không chú ý

Nhà thờ

Nơi làm việc

Đã có sự hợp tác điều tra của 60 người
trong khoảng 17/9~20/10/2021

「Bởi vì con trai tôi nhiễm Covid nên tôi đã mua

đồ và mang đến nhà con trai. Tôi có mang khẩu

trang, mang đồ ăn đến và nấu ăn cho con trai. Vài

ngày sau, tôi có sốt và cảm thấy đau cổ. Tôi đã

nghĩ rằng khẩu trang sẽ bảo vệ mình nên cũng

không nhớ là mình có khử trùng tay bằng cồn

không? Mãi về sau tôi mới biết khẩu trang vải hay

urethane kém hiệu quả hơn khẩu trang y tế dùng

một lần. Tôi đã phải nhập viện. Tôi không muốn
phải trải qua việc này thêm lần nào nữa. 」
LT-58 tuổi, sống ở Hamamatsu

Khi ho trong không gian kín

Thực nghiệm

khi không

mang khẩu
trang・không

giữ khoảng

cách xã hội

và ho ở 

ngoài trời

Cách mang khẩu trang đúng cách

Nguồn：Đại học KOBE
Mô phỏng bởi siêu máy tính Fugaku

Trong gia đình, 

bạn bè


