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THÔNG CÁO GIỚI TRUYỀN THÔNG 

ỦY BAN FAST TRACK CBRN IAED RE: 
CORONAVIRUS MỚI TỪ THÀNH PHỐ VŨ 
HÁN, TRUNG QUỐC (2019-nCoV)

Coronavirus mới xuất phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hiện đã lan sang một số quốc gia khác, bao gồm cả 
Hoa Kỳ, có một ca bệnh đã được xác nhận vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, tại Tiểu bang Washington.

Virus này đã đem đến nhiều lo ngại cho các cơ quan y tế trên toàn cầu vì người ta tin rằng virus này gần đây đã 
lây lan từ động vật sang người và hiện đã có những trường hợp lây truyền từ người sang người. Virus có khả năng 
gây nguy hiểm hiện tại chưa có vắc-xin và người dân có ít hoặc không có sức miễn dịch.

Coronavirus là một loại vi-rút có một số chủng có khả năng gây tử vong, bao gồm cả sự lây lan của SARS-CoV 
(Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính Nghiêm Trọng) và MERS-CoV (Hội Chứng Hô Hấp Trung Đông).

Các triệu chứng được biết đến bao gồm sốt, khó thở, ho và các triệu chứng hô hấp nhẹ khác như hắt hơi.

ĐỀ NGHỊ IAED:
Các cơ quan điều phối cấp cứu phải liên hệ ngay với các nhà chức trách y tế của hệ thống EMS và bộ phận y tế 
công cộng địa phương để lấy hướng dẫn áp dụng cách kiểm soát người gọi cấp cứu y tế và thông báo sớm cho đội 
phản ứng cấp cứu về các triệu chứng của bệnh nhân để họ và những nhân viên y tế tiếp cận bệnh nhân có thể sử 
dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) thích hợp.

Đối với các cơ quan sử dụng MPDS thực hiện các thủ tục kiểm tra bệnh cấp cứu y tế nâng cao, IAED đề nghị sử 
dụng Công Cụ Kiểm Soát Dịch Bệnh Mới Nổi (EIDS) cho các Vấn Đề Chính  sau đây:

Bệnh Thông Thường (Protocol 26)
Các Vấn Đề Hô Hấp (Protocol 6)

Ngoài ra, Công Cụ EIDS nên được sử dụng cho các Vấn Đề Chính khác khi người gọi cung cấp thông tin khiến 
Điều Phối Viên Cấp Cứu Y Tế (EMD) nghi ngờ bệnh nhân nhiễm bệnh đường hô hấp.
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Đối với người dùng phần mềm ProQA MPDS, Công Cụ EIDS có thể được mở (cách manual) từ màn hình ProQA 
bằng cách nhấp vào biểu tượng bar menu phía trên được hiển thị ở đây:

Thông thường, Công Cụ sẽ được khởi chạy sau khi Mã Xác Định đã được chỉ định, nhưng công cụ có thể được 
truy cập bất cứ khi nào một ca được mở tại ProQA.

IAED hiện đang xem xét Công Cụ EIDS để bổ sung thêm các cách cải tiến cụ thể hơn khi cần.

Vui lòng kiểm tra trang web này thường xuyên để lấy thông tin mới nhất.

Để biết thêm thông tin và hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng cho môi trường cấp cứu y tế và những người 
phản ứng cấp cứu đầu tiên, vui lòng kiểm tra thông tin mới trên các liên kết web dưới đây:

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
ems.gov
911.gov

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ems.gov
https://www.911.gov

