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Phần 1 
Thế nào là lây qua 

đường hô hấp?



Hướng dẫn phòng ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp2

• Bệnh lây qua đường hô hấp: là bệnh do vi khuẩn, vi rút, 
nấm… gây ra

• Vi rút có thể từ người bị bệnh, động vật bị bệnh, rác 
thải, hang động…

• Đường lây truyền

 » Lây truyền qua không khí: Vi 
sinh vật bay trong không khí và 
lây bệnh cho người

 » Lây bệnh qua giọt bắn từ người 
bệnh sang bạn khi người bệnh 
ho, hắt hơi, nói chuyện… 

 » Lây bệnh khi tiếp xúc trực tiếp 
như ôm, hôn người bị bệnh, 
chạm vào đồ dùng của người 
bị bệnh

• Biểu hiện mắc bệnh

 » Ho đau họng, chảy nước mũi, 
hắt hơi, khó thở
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 » Đau đầu, sốt (> 380 C), đau mỏi 
cơ, nôn

• Các biện pháp phòng bệnh chung

 » Cách ly người bệnh tại nhà,  
tại bệnh viện

 » Đeo khẩu trang và che kín 
miệng khi ho, hắt hơi

 » Không nhổ nước bọt ra vỉa hè, 
thùng rác, đất
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 » Lau dọn nơi ở sạch sẽ

 » Tiêm hoặc uống vắc xin, thuốc 
điều trị

 » Giữ khoảng cách từ 1-2m

 » Không đưa tay lên mắt mũi 
miệng khi chưa rửa tay
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Phần 2 
Tên gọi các bệnh lây qua 

đường hô hấp
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• Bệnh cúm

• Viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona

• Viêm đường hô hấp cấp do nhiễm virus

• Lao phổi

• Viêm phổi từ cộng đồng

• Bệnh Bạch hầu

• Bệnh Sởi

• Bệnh Quai bị

• BệnhThủy đậu

• Bệnh Ho gà

• Viêm màng não do mô cầu
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Phần 3 
Người khuyết tật làm gì 

để không mắc bệnh
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• Ai dễ mắc bệnh này

 » Người khuyết tật có sẵn các 
bệnh lâu năm khác

 » Người khuyết tật cần có 
người chăm sóc giúp đỡ sinh 
hoạt cá nhân thường xuyên

 » Người khuyết tật trí tuệ

 » Người khuyết tật có khó khăn 
khi  kể lại  các  triệu   chứng  
của bệnh thì dễ bị nặng hơn
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LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG MẮC BỆNH

• Tiêm vắc xin hoặc uống 
thuốc theo hướng dẫn 
của bác sĩ

• Tránh các nguồn lây bệnh nguy hiểm

 » Không ăn thịt động vật 
hoang dã

 » Không ăn thịt gà, vịt, lợn 
bị chết do bệnh 

 » Không đến gần người bị 
ốm (khoảng cách trên 2m) 
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 » Đeo khẩu trang khi đến gần 
2m với người bị ốm

 » Rửa tay xà phòng trước và 
sau khi tiếp xúc với người ốm

 » Khi bạn bị ốm cần gọi người 
thân đưa đi khám bệnh

 » Vệ sinh nhà ở sạch sẽ

đi bác sỹ
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• Giữ vệ sinh và rửa tay thường xuyên

 » Không đưa tay lên mắt 
mũi miệng khi chưa rửa 
tay xà phòng

 » Rửa tay bằng xà phòng 
thường xuyên

 » Rửa tay 60 giây bằng  
xà phòng

Quy trình rửa tay thường quy

B1: Làm ướt tay bằng nước,  
lấy xà phòng và chà hai lòng  

bàn tay vào nhau

B4: Chà mặt ngoài  
các ngón tay của bàn tay này  

vào lòng bàn tay kia

B2: Chà lòng bàn tay này lên  
mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay 

của bàn tay kia và ngược lại

B5: Dùng bàn tay này  
xoay ngón cái của bàn tay kia  

và ngược lại

B3: Chà hai lòng bàn tay  
vào nhau, miết mạnh các kẽ  

trong ngón tay

B6: Xoay các đầu ngón tay này  
vào lòng bàn tay kia và ngược lại.  

Rửa sạch tay dưới vòi nước  
đến cổ tay và làm khô tay.

Mỗi bước chà 5 lần. Tổng thời gian tối thiểu 30 giây.
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• Vệ sinh đường hô hấp

 » Đeo khẩu trang y tế hoặc 
khẩu trang vải khi đến 
chỗ đông người

 » Che kín miệng, mũi khi 
ho, hắt hơi

 » Không khạc đờm xuống 
vỉa hè, nền đất, sàn nhà

• Vệ sinh nơi ở 

 » Mở cửa sổ, cửa chính 
thường xuyên 
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 » Quét dọn nhà cửa thường 
xuyên

 » Lau sạch bề mặt tay nắm 
cửa, mặt bàn làm việc, bồn 
cầu, các dụng cụ hỗ trợ 
người khuyết tật (như xe 
lăn, nẹp, gậy nạng, máy 
trợ thính, một số thiết bị hỗ 
trợ điện tử khác…) 

Cách đeo khẩu trang y tế đúng cách

Khẩu trang y tế chỉ sử dụng  
1 lần, không sử dụng lại khẩu 
trang y tế dùng một lần

Khi tháo khẩu trang chỉ 
cầm vào phần dây đeo 
quanh tai để tháo khẩu 
trang, tránh dùng tay cầm 
vào mặt trước của khẩu 
trang để tháo ra

Đeo mặt màu (xanh/xám) ra 
ngoài, mặt trắng vào trong, 
kẹp nhôm hướng lên trên. Kéo 
khẩu trang che kín cả mũi lẫn 
miệng, ấn kẹp nhôm ôm sát 
vào sống mũi

Sau khi tháo khẩu trang 
cho ngay vào thùng rác có 
nắp đậy

Trong quá trình đeo khẩu trang, 
tuyệt đối không dùng tay chạm  
vào mặt trước khẩu trang

Rửa tay bằng xà phòng và 
nước sạch hoặc chà tay 
bằng nước rửa tay có cồn 
sau khi tháo khẩu trang
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Cách đeo khẩu trang vải đúng cách

• Tập luyện 3 - 5 buổi mỗi tuần 
như hít thở sâu, tập đi bộ, tập 
leo cầu thang, tập với tạ

• Ăn uống: Thường xuyên ăn 
uống đầy đủ, ăn chín uống sôi, 
thay đổi nhiều loại thức ăn khác 
nhau như thịt, cá, trứng, sữa…

Khi tháo khẩu trang chỉ cầm 
vào phần dây đeo quanh tai 
để tháo khẩu trang, tránh 
dùng tay cầm vào mặt trước 
của khẩu trang để tháo ra

Kéo khẩu trang vải che kín  
cả mũi lẫn miệng

Trong quá trình đeo khẩu trang, 
tránh không dùng tay chạm vào 
mặt trước khẩu trang

Sử dụng khẩu trang cần thường xuyên kết hợp với các biện pháp vệ sinh cá nhân, 
 vệ sinh vật dụng, dụng cụ và rửa tay bằng xà phòng

Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc 
chà tay bằng nước rửa tay có cồn sau khi 
tháo khẩu trang

Giặt sạch khẩu trang hàng 
ngày bằng xà phòng để dùng 
lại cho lần sau
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Phần 4 
Cần làm gì khi gia đình 

có người mắc bệnh
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• Để người bệnh ở phòng riêng 
hoặc giường cách xa 2m với 
người khác

• Giữ vệ sinh sạch sẽ

 » Người bệnh cần đeo khẩu trang 
thường xuyên 

 » Người khác trong gia đình 
nên đeo khẩu trang và rửa tay 
thường xuyên với xà phòng

• Vệ sinh nơi ở

 » Thường xuyên mở cửa chính, 
cửa sổ để thông thoáng
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 » Thường xuyên quét dọn, 
lau sạch nhà cửa bằng chất  
tẩy rửa

 » Rửa chén bát sạch bằng xà 
phòng, chất tẩy rửa

 » Để riêng đồ của người bệnh 
cách xa đồ của gia đình

 » Giặt đồ, phơi đồ của người 
bệnh riêng, không giặt 
chung, phơi chung với đồ 
của gia đình

 » Khi giặt đồ của người bệnh 
bằng tay, cần đeo găng tay 
bảo hộ
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• Xử lý chất thải: Chất bẩn, chất
thải cần xử lý an toàn như cho
vào túi kín

• Đưa người bệnh đi khám:

 » Không sử dụng phương tiện 

công cộng

 » Nên gọi xe cứu thương hoặc 
phương tiện cá nhân

 » Luôn giữ khoảng cách với 
người bệnh 1m

 » Luôn đeo khẩu trang hoặc khăn 
quàng để che kín mũi, miệng

1m

XE BUÝT
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Phần 5 
Dịch bệnh là gì
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• Dịch bệnh: Là khi có nhiều 
người cùng mắc bệnh một lúc

• Đại dịch: Là dịch bệnh xảy 
ra trên toàn thế giới hoặc trên 
một khu vực rộng lớn bao gồm 
nhiều nước, và ảnh hưởng tới 
số lượng rất lớn người dân 
trong các khu vực đó

• Giãn cách xã hội: Khi đi ra 
ngoài đường hoặc nơi công 
cộng phải giữ khoảng cách với 
người khác, có khi mọi người 
phải ở trong nhà và không 
được ra ngoài đường để tránh 
mắc bệnh
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ĐƠN THUỐC

Bác sĩ

Nguyễn Văn A

• Phong tỏa: Để tránh lây bệnh, 
người ở trong khu vực phong 
tỏa sẽ không được đi ra ngoài, 
người ở ngoài không được vào 
trong khu vực bị phong tỏa

• Làm gì khi nơi bạn ở có dịch bệnh

 » Giữ số điện thoại của người 
nhà, bác sĩ, trạm y tế nơi bạn ở

 » Chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân, 
đồ dùng cần thiết nhất trong 
trường hợp bị phong tỏa hoặc 
giãn cách xã hội

 » Nếu đang uống thuốc hoặc 
luyện tập trị liệu thì vẫn tiếp 
tục thực hiện như lời dặn của  
bác sĩ

KHU VỰC CÁCH LY

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Không nhiệm vụ miễn vào!

DANH BẠ:

Bác sỹ A
09xxxxxxxx



Hướng dẫn phòng ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp22

 » Giữ vệ sinh sạch sẽ để tránh 
lây bệnh

• Hướng dẫn phòng bệnh cho người khuyết tật dạng rối 
loạn phát triển và hành vi

 » Thực hiện các biện pháp 
phòng dịch như đeo khẩu 
trang, rửa tay, vệ sinh  
nhà cửa… 

 » Đo nhiệt độ cơ thể 2 lần/ngày

2x

37
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 » Theo dõi các triệu chứng 
ho, hắt hơi, chảy nước mũi,  
khó thở

 » Không tự thay đổi, dừng 
thuốc chữa bệnh

 » Mua sẵn và dự trữ thuốc 
trong 30 ngày

- Ho

- Hắt hơi
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 » Tiêm phòng vắc xin định kì

 » Dừng việc đọc các câu 
chuyện về dịch bệnh nếu 
thấy căng thẳng, lo lắng

 » Thường xuyên tập thể dục, 
làm các công việc yêu thích

 » Trò chuyện với bạn bè, 
người thân qua internet,  
điện thoại…   

TIN ĐỒN 
THẤT THIỆT
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