Phân biệt bệnh cúm và bệnh do COVID-19
BỆNH CÚM (INFLUENZA)
Cúm là một bệnh hô hấp phổ biến, dễ lây
lan do vi-rút cúm gây ra. Bệnh cúm khác
với cảm lạnh.
Cúm có thể gây ra bệnh từ nhẹ đến nghiêm
trọng và các biến chứng có thể dẫn đến tử
vong. Có hàng triệu người dân bị cúm ở
Hoa Kỳ mỗi năm.

"VIRUS CORONA"
“Coronavirus” là một trong những
bệnh truyền nhiễm mới có thể gây ra
bệnh hô hấp từ nhẹ đến nghiêm trọng.
Đã có hiện tượng lan rộng trong cộng
đồng tại Hoa Kỳ, nhưng nguy cơ
nhiễm coronavirus vẫn được xem là
thấp.

CÁC DẤU HIỆU VÀ TRIỆU
CHỨNG CỦA CÚM
Các dấu hiệu và triệu chứng của
cúm thường phát triển trong
vòng hai ngày sau khi tiếp xúc
với mầm bệnh. Các triệu chứng
xuất hiện rất nhanh chóng và
cùng một lúc.
•
•
•
•
•
•
•

Sốt hoặc cảm thấy người nóng
Đau đầu
Đau cơ hoặc đau trên cơ thể
Ho
Cảm thấy rất mệt mỏi (rã rời)
Đau họng
Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi

BỆNH CÚM LAN TRUYỀN
NHƯ THẾ NÀO
Cúm lây lan chủ yếu bởi những giọt
hô hấp được tạo ra khi những người
mắc bệnh
ho khạc, hắt hơi, hoặc nói chuyện.
Virus cũng có thể lây lan trên bề mặt
đồ vật, nhưng điều này ít phổ biến.
Người bị cúm có thể lan truyền vi-rút
trước, trong và sau khi họ bị bệnh.

CÁC DẤU HIỆU VÀ TRIỆU
CHỨNG CORONAVIRUS
Các dấu hiệu và triệu chứng có thể
xuất hiện từ hai đến 14 ngày sau
khi tiếp xúc với mầm bệnh.

•Sốt
•Ho
•Khó thở
•Thở khó khăn

“CORONAVIRUS”
LAN TRUYỀN NHƯ THẾ NÀO
Bệnh được cho là lan truyền qua:
• Ho/hắt hơi hoặc tiếp xúc gần với người bị nhiễm
coronavirus.
- Tiếp xúc gần nghĩa là ở trong vòng 6 feet (gần 2
mét) gần người bị nhiễm bệnh trong một khoảng
thời gian.
• Nó cũng có thể lây lan bằng cách chạm vào những
vật mà người nhiễm bệnh đã sử dụng, như khăn giấy
hoặc vải.

AI CÓ THỂ NHIỄM
CORONAVIRUS?

AI CÓ THỂ BỊ CÚM?
Bất cứ ai cũng có thể bị
cúm
Một số người - đặc biệt là
trẻ nhỏ, người cao tuổi và
những người có vấn đề về
sức khỏe - có nguy cơ cao
về biến chứng nghiêm
trọng

Ở Hoa Kỳ, những người có nguy cơ bị nhiễm là:
• Khách du lịch từ bên ngoài
Hoa Kỳ.
• Cá nhân có tiếp xúc gần với
một người bị nhiễm
coronavirus.

Để biết thêm thông tin về bệnh cúm và COVID-19
Truy cập www.cdc.gov/flu và www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV.
3 tháng 3 năm 2020
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin về COVID-19 đang thay đổi nhanh chóng và các tài
liệu sẽ được cập nhật tương ứng.

