（ベトナム語）
Liên quan đến bệnh nhân 29 nhiễm virus corona tại Shimane
（Thông tin phát biểu tỉnh Shimane）
【Thông tin hiện tại ngày 27 tháng 7】
Ngày 27 sau khi thực hiện xét nghiệm virus corona của bệnh nhân khám bệnh tại trung
tâm y tế Người tiếp xúc ngoại lai・Người về nước, kết quả bệnh nhân được xác định
nhiễm virus corona.
Hiện tại, tình trạng bệnh không nghiêm trọng.
Đây là trường hợp nhiễm virus corona 29 tại tỉnh Shimane.
１．Bệnh nhân
（１）Tuổi：50~59 tuổi
（２）Giới tính：Nam
（３）Địa chỉ cư trú：Thành phố Izumo tỉnh Shimane
（４）Tình trạng bệnh
Ngày 25 tháng 7 Phát sốt （37.8℃）
Ngày 26
Sốt nhẹ (36.9℃）
Ngày 27
Sốt nhẹ （37.3℃）
（５）Quá trình（Thu thập từ bệnh nhân）
Ngày 21~23 ( tháng 7 ) Trọ tại nhà người thân tại tỉnh Hukuoka（Thăm nhà
người thân）
Ngày 23
Quay về tỉnh
Ngày 24
Đi làm
Ngày 25~26
Chữa bệnh tại nhà
Ngày 26
Buổi chiều, tư vấn khám sức khỏe định kì với trung tâm y
tế
Ngày 27
Buổi sáng, tiếp trục trao đổi với trung tâm y tế
Buổi chiều, khám bệnh tại Trung tâm y tế Người tiếp xúc
ngoại lai・Người về nước, lấy mẫu xét nghiệm
Cách li tại nhà
２．Kết quả xét nghiệm
Ngày 27 tháng 7 buổi chiều 21:00 được xác định nhiễm virus corona.
３．Tình hình điều tra
Đang tiến hành điều tra tình hình sức khỏe của người tiếp xúc cùng lí lịch di chuyển
của bệnh nhân.
Theo thông tin được thu thập thì hiện tại bệnh nhân không sinh sống cùng ai.
４．Tăng cường thể chế trung tâm y tế Izumo

Từ ngày 28 tháng 7 đã phái cử tổng cộng 4 nhân viên bao gồm 2 dược sĩ, 2 nhân
viên văn phòng đến trung tâm y tế Izumo, tăng cường thể chế điều tra.

５．Gởi đến người dân tỉnh.
（１）Cũng giống như những gì mọi người đã hợp tác cho điện thời điểm hiện tại.Cố
gắng đối ứng bình tĩnh dựa vào thông tin tỉnh cung cấp.
（２）Chỉ cần những hành vi mang tính bộc phát, thông tin không đúng sự thật, giả mạo
tình trạng bệnh truyền nhiễm sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình cung cấp thông
tin.Khiến cho tình trạng bệnh càng lan rộng và làm người dân hoang mang.
（３）Ngoài ra, liên quan đến việc xét nghiệm PCR, cũng được quy định thực hiện xét
nghiệm với người có nồng độ tiếp xúc cao, thấp và những người có những bất an về bệnh
truyền nhiễm.Do đó chỉ dựa vào những thông tin được yêu cầu xét nghiệm hoặc người
thân của người đó mà có những hành động quá khích và những yêu cầu như hạn chế đi
làm, đi học, nghỉ học thì không được phép.Mong mọi người dân tỉnh giữ bình tĩnh, phán
đoán và hành động động dựa trên nền tảng tri thức đúng đắn.

