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Dịch COVID-19: Thông tin đến khách hàng 
 
 
Các sự kiện của chúng tôi sẽ diễn ra như dự kiến trừ khi có thông báo chính thức.  
  
Dịch COVID-19 chưa ảnh hưởng tới các sự kiện của chúng tôi cho đến thời điểm hiện tại.   
  
Chúng tôi khuyến nghị cao độ các nhà triển lãm và khách tham quan tuân thủ đúng theo hướng dẫn 
từ WHO www.who.int và Bộ Y Tế hoặc các cơ quan y tế cấp địa phương để điều trị và ngăn chặn sự 
lây lan của virus.  
 
Sức khỏe và sự an toàn của những nhà triển lãm, khách tham quan và nhân viên là mối quan tâm hàng 
đầu của chúng tôi.  
 
Nếu bạn có bất kỳ mối lo ngại nào về vấn đề kiếm dịch hoặc cảm thấy không khỏe, bạn có thể cân nhắc 
lại có tham gia sự kiện hay không. 
 
Chúng tôi đang theo dõi sát sao các thông tin từ Bộ Y Tế hoặc các cơ quan y tế cấp địa phương. Tùy 
thuộc vào hướng dẫn y tế cũng như địa điểm tổ chức của từng triển lãm, các biện pháp thường bao 
gồm: 
- Thông điệp về đảm bảo y tế công cộng được hiển thị và chia sẻ trước và trong sự kiện 
- Tăng cường vệ sinh và chuẩn bị sẵn chất khử trùng 
- Tăng cường hỗ trợ y tế 
  
Những khách hàng muốn trưng bày hoặc tham quan tại các triển lãm của chúng tôi và những người 
không bị ảnh hưởng bởi các quy định hạn chế đi lại có thể tự do tham gia. Các quốc gia khác nhau sẽ 
có tư vấn du lịch và hướng dẫn nhập cảnh khác nhau. Chúng tôi khuyến khích những người sẽ tham 
gia sự kiện của chúng tôi nên kiểm tra tin tức tư vấn du lịch mới nhất và hướng dẫn nhập cảnh cho 
quốc gia mà họ muốn đi du lịch. Một số nước đã thiết lập lệnh hạn chế du lịch đến và đi từ Trung Quốc 
đại lục. 
  
Chúng tôi đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ và sẽ tiếp tục cập nhật tới khách hàng khi có những 
diễn biến mới. 
 
www.who.int  
  

THÔNG TIN THÊM: 

Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến nghị đối với cộng đồng đề giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, bao gồm 
việc rửa tay, vệ sinh đường hô hấp, thực hiện ăn uống an toàn như sau: 

Rửa tay thường xuyên 

Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước hoặc các dung dịch rửa tay chứa cồn. 

Tại sao? Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước hoặc các dung dịch rửa tay chứa cồn sẽ loại bỏ 

virus nếu chúng xuất hiện trên tay bạn.  

 

http://www.who.int/
http://www.who.int/


Thực hiện vệ sinh đường hô hấp 

Khi ho hoặc hắt xì hơi, che miệng và mũi bằng khuỷu tay hoặc khăn giấy. Sau đó, ngay lập tức vứt khăn 

giấy vào thùng rác, rửa sạch tay với dung dịch rửa tay chứa cồn hoặc nước và xà phòng. 

Tại sao? Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt xì hơi ngăn ngừa sự lây lan của vi trùng và virus. Nếu bạn 

lấy bàn tay che miệng và mũi khi hắt xì hơi hoặc ho, bạn có thể làm lan truyền virus khi chạm tay vào 

các đồ vật và những người xung quanh. 

 

Duy trì khoảng cách với người khác 

Duy trì khoảng cách ít nhất 1 mét giữa bạn với những người xung quanh, đặc biệt là những người có 

dấu hiệu ho, hắt xì hơi hoặc sốt. 

Tại sao? Đối với những người có bệnh về đường hô hấp như COVID-19, họ có thể phát tán virus khi 

ho hay hắt xì hơi. Nếu bạn đứng quá gần, bạn có thể bị lây nhiễm. 

 

Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng  

Tại sao? Tay bạn chạm vào rất nhiều bề mặt có thể chứa virus. Nếu bạn chạm và mắt, mũi hay miệng 

sau đó, bạn có thể làm lây nhiễm virus sang chính mình.  

 

Nếu bạn bị sốt, ho và có thở, hãy đến ngay các cơ sở y tế 

Hãy nói với các nhân viên y tế nếu bạn đã đi du lịch ở Trung Quốc, nơi xuất hiện COVID-19, hoặc nếu 

bạn đã tiếp xúc gần với một người mới đi du lịch từ Trung Quốc về và có các triệu chứng về hô hấp. 

 

Tại sao? Bất cứ khi nào bạn bị sốt, ho và khó thở, bạn cần đi khám ngay vì nguyên nhân của tình trạng 

này có thể là do nhiễm trùng đường hô hấp hoặc các chứng bệnh khác. Những triệu chứng về hô hấp 

khi bị sốt xuất hiện vì nhiều lý do, tùy thuộc vào quá khứ và hoàn cảnh du lịch cá nhân, COVID19 có 

thể là một trong số đó. 

 

Nếu bạn có các triệu chứng hô hấp nhẹ và không có tiền sử dịch tễ  

 

Nếu bạn có các triệu chứng hô hấp nhẹ nhưng không đến du lịch ở Trung Quốc, hãy cẩn thận thực 

hiện các bước vệ sinh tay và hô hấp cơ bản, nếu có thể, bạn nên ở nhà cho đến khi phục hồi. 

 

Thực hành các biện pháp vệ sinh chung khi đến chợ động vật sống hoặc chợ bán các sản phẩm từ 

động vật 

Đảm bảo rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch sau khi tiếp xúc với động vật và các sản 

phẩm động vật; tránh chạm tay vào mắt, mũi hoặc miệng; và tránh tiếp xúc với động vật bị bệnh hoặc 

các sản phẩm động vật bị hư thối. Tuyệt đối tránh mọi tiếp xúc với các động vật khác trong chợ (ví dụ: 

chó mèo hoang, động vật gặm nhấm, chim, dơi). Tránh tiếp xúc với chất thải động vật hoặc chất lỏng 

có khả năng bị ô nhiễm trên nền đất hoặc các cửa hàng và cơ sở vật chất của chợ. 

 

Tránh ăn sản phẩm từ động vật sống hoặc chưa nấu chín 



Xử lý thịt sống, sữa hoặc nội tạng động vật một cách cẩn thận, theo các hướng dẫn an toàn thực phẩm 

để tránh lây nhiễm chéo với thực phẩm chưa nấu chín,  

 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:  +84 988 998 537 và +84 989 599 115 


