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> Đề phòng dịch bệnh cần làm gì?
>
> Dù coronavirus là virus tấn công phổi làm suy hô hấp cấp nhưng không có nghĩa là nó
lây lan kiểu bay bay trong không khí và hít thở vô là lây. Không phải thế!
>
> Coronavirus lây lan từ tiếp xúc với các giọt nhỏ li ti (droplet) mang virus khi người mang mầm
virus gây bệnh ho, hắc xì hơi ra không khí và nếu trực tiếp gần không gian vừa được phun các
giọt li ti đó và nó bám vào mặt người khác đứng gần, hoặc bám vào một bề mặt nào đó mà tay
người khác đụng vào nhiễm bẩn các droplet đó. Rồi sau đó tay nhiễm bẩn đó đụng chạm vào
miệng, mũi, mắt để có thể chuyển virus từ tay sang các mộ mềm dễ xâm nhập..và thế là bị lây
nhiễm.
>
> Tóm tắt thế cho dễ hiểu bình dân học vụ. Nên tại sao mọi lời khuyên là rửa tay, rửa tay, và rửa
tay cũng như hạn chế tối đa lấy tay đụng chạm lên mặt của mình! Đó là cách hữu ich nhất để
phòng lây nhiễm.
>
> Chứ đeo khẩu trang (dù cho là N95, chưa nói đến cách đeo cho đúng và an toàn) mà chung
quanh ta có mầm bệnh (virus) rồi tay ta tiếp xúc với các droplet mang mầm bệnh, xong ỷ lại có
khẩu trang mà tha hồ chà chà, xoa xoa, vuốt vuốt lên mặt cái khẩu trang đó bởi vì tâm lý chắc
ăn rằng khẩu trang là lá chắn virus...thì có mà mở cửa mời virus vào chơi.
>
> Dù ta có là chuyên gia đeo khẩu trang đúng và hàng xịn, thì quanh ta cả vạn, cả vạn người
họ đeo khẩu trang mà cũng như không đeo, và virus tha hồ chu du liệu ta có an toàn!?
>
> Nhớ nằm lòng: RỬA TAY! RỬA TAY! RỬA TAY! và KHÔNG LẤY TAY ĐỤNG CHẠM GÌ LÊN
MẶT....thói quen khó bỏ nhưng thời dịch bệnh cứ phải đọc đi đọc lại như đọc sấm hai cái
này để nhớ mọi lúc mọi nơi!
>
> Nguồn: TTX Tau.
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