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Tài liệu này tóm tắt các khuyến cáo của WHO nhằm kiểm 
soát virus corona mới (nCoV) gần đây được xác định ở Vũ 
Hán, Trung Quốc (2019-nCoV). WHO sẽ cập nhật các khuyến 
cáo này khi có những thông tin mới.

Hướng dẫn tạm thời này được điều chỉnh từ các tài liệu 
hướng dẫn của WHO đã xuất bản về virus corona hô hấp 
Trung Đông (MERS-CoV) và sẽ được cập nhật thường 
xuyên.

Kiểm soát
Mục tiêu kiểm soát
Những mục tiêu chính khi kiểm soát là: 
1. Phát hiện các trường hợp / vùng dịch nhiễm nCoV và bất 

kỳ bằng chứng nào về sự lây truyền từ người sang người;
2. Xác định các yếu tố nguy cơ và khu vực địa lý có nguy 

cơ cao nhiễm virus.

Cần nghiên cứu thêm về lâm sàng và dịch tễ học để:

1. Xác định các đặc điểm lâm sàng chính của bệnh, như thời 
gian ủ bệnh, phát bệnh và diễn biến lâm sàng của bệnh.

2. Xác định các đặc điểm dịch tễ học chính của nhiễm 
nCoV, chẳng hạn như phơi nhiễm dẫn đến nhiễm virus, 
các yếu tố nguy cơ, tỷ lệ tấn công thứ cấp và phương 
thức lây truyền.

Những trường hợp sau đây cần được điều tra 
và xét nghiệm nhiễm nCoV
Định nghĩa trường hợp cần kiểm soát
3. Nhiễm trùng hô hấp cấp tính nặng (SARI) kèm theo có tiền 

sử sốt và ho cần nhập viện, không có nguyên nhân nào 
khác giải thích đầy đủ về biểu hiện lâm sàng1 (bác sĩ lâm 
sàng cũng nên cảnh giác với khả năng xuất hiện triệu 
chứng không điển hình ở bệnh nhân bị suy giảm miễn 
dịch) ;

VÀ kèm theo bất kỳ yếu tố nào sau đây:

1 Xét nghiệm phải theo hướng dẫn của trung tâm y tế địa phương 
về quản lý bệnh viêm phổi mắc phải tại cộng đồng. Ví dụ về các 
nguyên nhân khác bao gồm Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilusenzae type B, Legionella pneumophila, các bệnh 
viêm phổi do vi khuẩn nguyên phát khác, virus cúm và virus 
hợp bào hô hấp. 
2Tiếp xúc gần được định nghĩa là: 
- Chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho bệnh nhân nhiễm nCoV hoặc

 làm việc với nhân viên y tế bị nhiễm nCoV, thăm bệnh nhân

a. tiền sử du lịch hoặc sống ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung 
Quốc trong vòng 14 ngày trước khi xuất hiện triệu 
chứng; hoặc 

b. khởi bệnh xảy ra ở một nhân viên chăm sóc sức khỏe đã 
làm việc trong môi trường có bệnh nhân nhiễm trùng 
đường hô hấp cấp tính nặng đang được chăm sóc, không 
liên quan đến nơi cư trú hoặc tiền sử du lịch.

2. Diễn tiến bệnh một cách bất thường hoặc bất ngờ, đặc biệt 
là người bệnh đột ngột suy sụp mặc dù đang được điều trị 
thích hợp, không liên quan đến nơi cư trú hoặc tiền sử du 
lịch, ngay cả khi có một nguyên nhân khác đã được xác 
định và giải thích đầy đủ về biểu hiện lâm sàng này.

3. Một bệnh nhân mắc bệnh hô hấp cấp tính ở bất kỳ mức 
độ nghiêm trọng nào, trong vòng 14 ngày trước khi phát 
bệnh, có bất kỳ tình huống phơi nhiễm nào sau đây:
a. tiếp xúc gần gũi2 với một trường hợp nhiễm nCoV đã 

được xác nhận; hoặc
b. làm việc một cơ sở chăm sóc y tế tại một quốc gia nơi đã 

được báo cáo nhiễm nCoV liên quan đến bệnh viện; hoặc
c. tham quan hoặc làm việc tại một chợ động vật sống ở 

Vũ Hán, Trung Quốc

d. [tiếp xúc trực tiếp với động vật (nếu xác định được 
nguồn động vật) ở các quốc gia nơi nCoV được biết là 
lưu hành trong quần thể động vật hoặc nơi xảy ra 
nhiễm nCoV ở người nghi do lây truyền từ động vật.]3

© World Health Organization 2020. All rights reserved. 

Đây là một dự thảo. Nội dung của tài liệu này chưa phải là 
cuối cùng và có thể phải được sửa đổi trước khi xuất bản. 
Tài liệu này không nên được xem xét, trừu tượng hóa, 
trích dẫn, sao chép, truyền tải, phân phối, dịch hoặc điều 
chỉnh, một phần hoặc toàn bộ, dưới bất kỳ hình thức nào 
hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho 
phép của Tổ chức Y tế Thế giới.

hoặc ở trong cùng một môi trường gần gũi với bệnh
nhân nhiễm nCoV. 

- Làm việc cùng nhau trong khoảng cách gần hoặc học cùng một lớp
học với bệnh nhân nhiễm nCoV

- Đi du lịch cùng với bệnh nhân nCoV bằng bất kỳ hình thức vận chuyển nào 
- Ở chung nhà với bệnh nhân nCoV 
Liên kết về dịch tễ học có thể đã xảy ra trong khoảng thời gian 14 ngày 
trước hoặc sau khi phát bệnh trong trường hợp đang được xem xét.

3 Được thêm vào nếu nguồn động vật được xác định là nguồn lây nhiễm 




