Chính phủ tổ chức hội nghị liên ngành về các nhóm trường hợp viêm phổi ở Wuhan
************************************************************************
********
Hôm nay (Ngày 2 tháng 1) Chính phủ đã tổ chức một cuộc họp liên ngành để kiểm tra các
biện pháp phòng ngừa áp dụng để đối phó với các nhóm trường hợp viêm phổi được phát hiện
ở Wuhan, tỉnh Hubei và nhắc nhở tất cả các cơ quan liên quan nâng cao cảnh giác của họ và
chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng Thực Phẩm và Y tế, Giáo sư Sophia Chan, nêu rằng mặc dù
hiện nay chưa có trường hợp viêm phổi nghiêm trọng liên quan đến những người ở Wuhan
được phát hiện ở Hong Kong, mục đích của cuộc họp hôm nay là để cho tất cả văn phòng chính
sách có liên quan và các cơ quan chính phủ được chuẩn bị kỹ lưỡng và sắp xếp cần thiết. Chính
phủ sẽ đề cao cảnh giác để đảm bảo các biện pháp cần thiết được đưa ra khi cần thiết và trong
thời gian sớm nhất.

Giáo sư Chan nói rằng Chính phủ đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát
trong nhiều khía cạnh trong đó có việc tăng cường các biện pháp giám sát y tế tại tất cả các
điểm kiểm soát biên giới, chuyển các trường hợp khả nghi tới bệnh viện công cộng để cách ly
và điều trị. Ngoài ra, Cục Quản Lý Bệnh viện (HA) và Bộ Y tế (DH) đã thông báo nhân viên
chăm sóc sức khỏe giữ cảnh giác.

Văn Phỏng Chính sách, các cơ quan và các tổ chức tham gia chính phủ có mặt trong cuộc
họp hôm nay bao gồm Cục Giáo Dục(EB), Cục Giao Thông Vận Tải và Nhà Ở (THB), Bộ Công
An(SB), Cục Hiến Pháp và Nội Bộ Đại Lục(CMAB), DH, HA, Cục Vệ Sinh Môi Trườngvà Thực
phẩm (FEHD), Sở Nông Nghiệp, Thủy Sản và Bảo tồn(AFCD), Bộ Nội Vụ (HAD), Bộ Thông
Tin(ISD), Phòng Dịch Vụ Văn Hóa và Giải Trí(LCSD), Cục Phúc Lợi Xã Hội (SWD), và Ủy Ban
Du Lịch(TC).

Biện pháp đã được thực hiện bởi các cơ quan khác nhau bao gồm:

Các biện pháp giám sát, phòng chống và kiểm soát



đã đưa vào vị trí giám sát, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát, và tiếp tục cảnh
giác và phối hợp chặt chẽ với Tổ Chức Y tế Thế giới (WHO) và cơ quan y tế liên quan
để giám sát các phát triển mới nhất;



giám sát chặt chẽ tình hình mới nhất của các nhóm trường hợp viêm phổi ở Wuhan và
cập nhật các tiêu chí giám sát và thử nghiệm các chiến lược phù hợp.



giải quyết thắc mắc của công chúng và tăng cường tính minh bạch, Chính phủ sẽ công
bố hàng ngày số lượng các trường hợp đáp ứng tăng cường trong giám sát.



Tăng cường các biện pháp y tế cửa khẩu. Bắt đầu từ Ngày 3 tháng 1, hệ thống ảnh
nhiệt sẽ được bổ sung thêm vào trong sân bay quốc tế Hong Kong để kiểm tra nhiệt
độ cơ thể của du khách trong nước từ Wuhan. Đối với tất cả các điểm kiểm soát cửa
khẩu bao gồm Trạm Hong Kong Tây Kowloon của Quảng Châu-Thâm Quyến-Hong
Kong Express Rail Link, bệnh nhân sốt với cấp tính triệu chứng hô hấp đã từng tới các
chợ hoặc thị trường hải sản ẩm ướt ở Wuhan trong vòng 14 ngày trước khi khởi bệnh
sẽ chuyển tới các bệnh viện công cộng ngay tức thì để được cách ly, điều trị và theo
dõi. MTR Corporation Limited, Airport Authority, và các hãng hàng không liên quan
đã được khuyên nên tăng cường các biện pháp làm sạch và khử trùng của các đoàn
tàu cao tốc và máy bay đến từ Wuhan;



thông báo cho HA về cácnhóm trường hợp viêm phổi ở Wuhan;



Gửi thư cho đơn vị ban ngày dịch vụ của các tổ chức và trường học, thúc giục họ phải
tăng cường các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường;



tăng cường làm sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường của các cơ sở công cộng trong tất
cả các cơ quan chính phủ; và



nhắc nhở du khách phải đeo khẩu trang phẫu thuật và đi khám bác sĩ nếu họ biểu hiện
với các triệu chứng hô hấp, và tiết lộ lịch sử du lịch của họ với bác sĩ..

Cảnh báo nhân viên chăm sóc sức khỏe



HA đã nhắc nhở nhân viên y tế tuyến đầu bao gồm cả những công nhân ở 18 Trung
tâm Trung Y Nghiên cứu Đào tạo và đặc biệt chú ý đến thông tin lâm sàng của bệnh
nhân nghi ngờ viêm phổi, bao gồm có dấu hiệu của sốt và bệnh hô hấp cấp tính, hoặc
các triệu chứng viêm phổi, người đã từng tới chợ và thị trường hải sản ướt ở Vũ Hán
trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh



gửi thư cho tất cả các bác sĩ và bệnh viện tư nhân bao gồm các Trung Y sỹ, nhắc nhở
họ chú ý và các chuyển các trường hợp khả nghi.



nếu một trường hợp khả nghi được xác định, nhân viên y tế tuyến đầu nên gửi bệnh
nhân đến phòng cách ly để điều trị với điều tra trong phòng thí nghiệm khẩn cấp; và
thông báo cho Trung tâm bảo vệ sức khỏe (CHP) của DH và trụ sở của HA; và



giữ liên lạc chặt chẽ với CHP của DH để giám sát phát triển của tình hình.

Khuyến cáo du lịch

Công chúng nên chú ý các biện pháp phòng ngừa sau khi đi du lịch bên ngoài Hong Kong:



tránh chạm vào gia cầm / chim hoặc phân của chúng;



tránh tham quan chợ, chợ gia cầm sống hoặc trang trại;



tránh tiếp xúc gần với bệnh nhân, đặc biệt là những người có triệu chứng của viêm
đường hô hấp cấp tính;



tuân thủ quy tắc an toàn và vệ sinh thực phẩm như tránh tiêu thụ sản phẩm động vật
sống hoặc nấu chưa chín, bao gồm sữa, trứng và thịt, hoặc các loại thực phẩm có thể
bị ô nhiễm bởi chất tiết động vật, chất bài tiết (như nước tiểu) hoặc sản phẩm bị ô
nhiễm, trừ khi họ đã đúng nấu chín, rửa sạch vỏ hoặc lột vỏ;



nếu cảm thấy không khỏe khi ra ngoài Hong Kong, đặc biệt là nếu bị sốt hoặc ho, đeo
khẩu trang phẫu thuật, thông báo cho nhân viên khách sạn hoặc hướng dẫn viên và
tìm tư vấn y tế ngay lập tức; và



sau khi trở về Hong Kong, tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức nếu có sốt hoặc các
triệu chứng khác, thông báo cho bác sĩ của lịch sử du lịch gần đây và đeo khẩu trang
phẫu thuật để giúp ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này.

Khuyến cáo sức khoẻ

Để ngăn ngừa viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp, các thành viên của cộng đồng nên
duy trì vệ sinh cá nhân và môi trường tốt. Họ được khuyên:



vệ sinh tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi chạm vào miệng, mũi hoặc mắt; sau
khi cài đặt nào cảm động như tay vịn hoặc nắm đấm cửa; hoặc khi tay đang bị ô
nhiễm bởi bài tiết đường hô hấp sau khi ho hoặc hắt hơi;



Rửa tay bằng xà phòng lỏng và nước, và chà trong ít nhất 20 giây. Sau đó rửa sạch
bằng nước và lau khô bằng khăn giấy dùng một lần hoặc máy sấy tay. Nếu cơ sở rửa
tay không có sẵn, hoặc khi tay không thấy bẩn, vệ sinh tay với 70-80 phần trăm
dung dịch chà tay có chứa cồn là một sự thay thế hiệu quả;



Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi hắt hơi hoặc ho. Vứt bỏ giấy bẩn vào thùng rác
có nắp, sau đó rửa tay kỹ lưỡng; và



khi có triệu chứng hô hấp, đeo khẩu trang phẫu thuật, điệp khúc từ công việc hay
tham dự lớp học ở trường, tránh đi đến những nơi đông đúc và tìm tư vấn y tế ngay
lập tức.
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