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Đẩy Lùi Đại Dịch COVID-19
Những câu hỏi của Trinka và Sam

Sổ tay đính kèm truyện 
Đẩy Lùi Đại Dịch COVID-19: 
Trinka, Sam và Thành phố Nhỏ
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•  Trinka và Sam có rất nhiều câu hỏi.

•  Con của bạn cũng có thể có những câu hỏi tương tự

• Chúng tôi cố gắng đưa ra những câu hỏi phổ biến nhất trong cuốn sổ tay 
này. 

•  Bạn có thể sử dụng riêng từng trang của sổ tay này; hay sử dụng cả cuốn •  Bạn có thể sử dụng riêng từng trang của sổ tay này; hay sử dụng cả cuốn 
sổ tay như một quyển truyện; hoặc thêm một số trang từ sổ tay này trong 
lúc đọc câu chuyện Đẩy Lùi Đại Dịch COVID-19: Trinka, Sam và Thành phố 
Nhỏ. 

•  Xem qua tất cả các trang của sổ tay và lựa chọn những trang phù hợp với 
con của bạn. 

•  Bạn có thể bỏ qua phần này nếu cảm thấy các câu hỏi không hữu ích bởi •  Bạn có thể bỏ qua phần này nếu cảm thấy các câu hỏi không hữu ích bởi 
dịch bệnh ảnh hưởng khác tới cộng đồng và gia đình của bạn hoặc bạn đã 
trò chuyện với con về những vấn đề này.

Lưu ý cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ
Những câu hỏi và lo lắng của Trinka và Sam



?

Vi-rút là gì?

Vi-rút gây ra chuyện gì?

Có rất nhiều loại virus khác nhau trên khắp 
thế giới. Không phải tất cả các loại vi-rút đều 
khiến chúng ta bị bệnh, nhưng một số loại thì 
có.

Nhiệm vụ số 1 của vi-rút là lây lan.

Cơ thể chúng ta có các đội quân chiến đấu chống lại 
vi-rút. Có lúc các đội quân đánh bại vi-rút ngay lập 
tức. Nhưng cũng có lúc, chúng ta bị sốt hoặc sổ mũi. 
Chúng ta có thể ho hoặc hắt hơi hoặc cảm thấy rất 
mệt mỏi. Đó là những dấu hiệu cho thấy cơ thể chúng 
ta đang nỗ lực chống lại virus. Chúng ta giúp cơ thể 
chiến đấu bằng cách nghỉ ngơi nhiều và uống nhiều 
nước.nước.



Vi-rút lây lan như thế nào?

Vi rút truyền từ người sang người 
qua những giọt nước nhỏ thoát ra 
khỏi cơ thể khi chúng ta bị ốm, ho 
hoặc hắt hơi.

?

Vì thế chúng ta phải rửa tay thật 
kỹ khi chạm vào những đồ vật có 
thể có vi rút hoặc vi trùng khác.

Đó là lý do chúng ta nên ho và hắt 
hơi vào khuỷu tay của mình. Khi 
làm như vậy, vi-rút không thể 
truyền sang người khác.

Virus còn có thể dính trên các bề mặt và sống 
trong một thời gian ngắn. Nếu chúng ta chạm 
tay vào những bề mặt đó khi vi-rút còn sống; 
sau đó chúng ta chạm tay vào khuôn mặt của 
mình, chúng ta có thể bị lây bệnh.



Vi-rút Corona là gì?

Điều quan trọng là phải liên tục cập nhật 
thông tin chính xác từ các bác sĩ và nhà 
khoa học về loại vi-rút mới này. Nếu có 
thêm bất cứ thông tin gì, chúng tôi sẽ chia 
sẻ với bạn, để chúng ta có thể làm mọi cách 
giữ an toàn cho bản thân và giữ an toàn cho 
người khác.

Mọi người có thể gọi loại vi-rút mới này bằng 
nhiều tên khác nhau: Vi-rít Corona, Cô-vít, 
Cô Vy. Nếu bạn nghe thấy những tên này thì 
chúng đều cùng chỉ một loại vi-rút.

Mọi người cũng sẽ nhắc đến COVID-19. Đây 
là tên của căn bệnh do vi-rút Corona gây ra.

Corona là một loại vi-rút mới. Chúng ta vẫn đang nghiên 
cứu về nó.

Các nhà khoa học đã nhận thấy một số người nhiễm vi-rút 
Corona có thể không có biểu hiện bệnh. Họ có thể không hắt 
hơi và không ho, nhưng vẫn có thể lây lan vi-rút.

Loại vi-rút Corona mới này rất giỏi trong việc di 
chuyển và lây lan. Hiện tại chưa có vắc-xin cho loại 
vi-rút mới này. Vắc-xin sẽ giúp bảo vệ mọi người khỏi 
bị nhiễm vi-rút Corona. Các nhà khoa học đang nghiên 
cứu chế tạo, và cho đến khi họ điều chế được vắc-xin, 
tất cả chúng ta đều phải hết sức cẩn thận. ?



Vi-rút Corona đến từ đâu?

Hãy nhớ rằng, vi-rút luôn muốn lây lan, bởi vậy chúng 
liên tục nhân bản - tạo ra các bản sao của chính 
chúng. Đôi khi, trong lúc nhân bản, chúng thay đổi và 
tạo ra một loại vi-rút mới

Hầu hết các loại virus mới không gây hại cho con Hầu hết các loại virus mới không gây hại cho con 
người. Nhưng đôi khi, một loại vi-rút không ảnh hưởng 
đến con người, lại biến đổi thành một loại vi-rút khiến 
chúng ta bị bệnh.

Điều này có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới.

Không ai biết chắc chăn, nhưng đây là 
những gì các nhà khoa học và bác sĩ đã 
tìm hiểu thấy.

Chúng ta cần biết vi-rút bắt nguồn từ đâu để có thể hiểu được 
tốc độ lây lan của nó. Vi-rút di chuyển cùng mọi người và khi 
mọi người đi du lịch, vi-rút có thể đi cùng họ, và đó là cách nó 
lây lan đến những địa điểm mới. Vi-rút này dường như bắt 
nguồn ở Quận Phô Mai, nhưng nó cũng có thể bắt nguồn ở bất 
cứ đâu và với bất kỳ ai khác.

Khi chúng ta tìm thấy một loại 
vi-rút xấu mới, điều quan trọng 
là chúng ta phải làm việc cùng 
nhau và chia sẻ thông tin giữa 
các quốc gia để cùng nhau 
chống lại vi-rút, ngăn không cho 
vi-rút lây lan và giữ an toàn cho 
mọi người.mọi người.

?



Liệu con có bị nhiễm vi-rút Corona không?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con bị ốm?

Nếu bị nhiễm vi-rút Corona, liệu con có lây cho người 
khác không?

Bố không nghĩ là con bị nhiễm vi-rút Corona. Gia đình chúng ta và thành phố nhỏ đã làm rất nhiều việc để 
ngăn chặn vi-rút lây lan .

Nếu con bị ốm, bố mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con. Bố mẹ sẽ đo nhiệt độ cho con thường xuyên và sẽ làm cho con 
món súp ngon tuyệt vời. Bố mẹ cũng sẽ nghĩ cách để hạn chế lây lan vi-rút trong gia đình mình.

Đôi khi, nếu một người bị bệnh, những người sống cùng nhà cũng có thể bị lây bệnh, nhưng đó không phải lỗi 
của con. Đó là do vi-rút gây ra. ?



"Xin lỗi ông bà, chúng con không thể tới thăm lúc này"

Hầu hết mọi người sẽ bị ốm trong một thời gian ngắn. 
Họ có thể bị ho hoặc sốt. Họ có thể cảm thấy mệt mỏi 
và cơ thể của họ có thể bị đau, nhưng thường họ sẽ 
khỏe lại, giống như với tất cả các bệnh cảm lạnh và 
cảm cúm khác.

Chuyện gì sẽ xảy ra với người bị nhiễm vi-rút Corona?

?

Nhưng có một số người bị bệnh rất nặng. Các bác sĩ 
đã phát hiện ra rằng những người lớn tuổi, như ông 
và bà hoặc những người từng mắc các bệnh nặng 
khác trước đây, sẽ bị ốm nghiêm trọng hơn. Đó là lý 
do chúng ta gọi cho ông bà để báo rằng chúng ta 
không thể đến thăm họ trong một thời gian. Chúng 
ta làm vậy để giữ an toàn cho ông bà.



?

Xin lỗi vợ yêu. Anh không được 
khỏe và anh không muốn lây 
bệnh cho em, nên em hãy ngủ ở 
phòng khác và giữ khoảng cách 
với anh.

Em yêu anh

Anh cũng 
yêu em

Xin lỗi tôi không thể đi làm 
hôm nay. Tôi đang bị ốm

Nếu ai đó bị ốm, điều quan trọng nhất là họ ở trong nhà và cố gắng hết mức có thể 
không lây lan vi-rút sang những người khác.

Họ phải tự chăm sóc mình. Chúng ta có thể để thức ăn và nước uống ở cửa cho họ, 
gửi tin nhắn động viên và nói với họ rằng chúng ta rất yêu họ.

Người lớn sẽ làm gì nếu họ bị ốm?



?

Chuyện gì sẽ xảy ra với những người bị ốm nặng?

Y tá hoặc bác sĩ sẽ nói chuyện qua điện thoại hoặc đến nhà để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Nếu họ cần 
thêm sự giúp đỡ, họ có thể đến bệnh viện.

Đôi khi, nếu tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng, nhân viên cứu thương sẽ đến nhà giúp họ. Nhân viên 
cứu thương sẽ đeo mặt nạ oxy cho bệnh nhân để giúp họ dễ thở và quyết định xem người đó có cần đến bệnh 
viện hay không.



?

Chuyện gì sẽ xảy ra với những người phải vào bệnh viện?

Trong bệnh viện có rất nhiều người tốt bụng và tuyệt vời. Họ có thể trông hơi kỳ lạ bởi họ phải đeo mặt nạ và 
những đồ bảo hộ khác để giữ cho họ an toàn khỏi vi-rút, nhưng họ có đôi mắt rất hiền lành và trái tim nhân hậu. 
Họ làm việc rất chăm chỉ để giúp đỡ tất cả mọi người. Họ cho bệnh nhân thuốc, giúp bệnh nhân thở và tìm ra 
những cách tốt nhất để chữa bệnh.

Rất nhiều người tới bệnh viện được chữa khỏi bệnh và sau đó họ có thể về nhà.

Sức khỏe của anh đã 
khá hơn, anh sẽ được 
về nhà sớm thôi.

Cám ơn đã giúp đỡ tôi. Tôi 
cảm thấy khỏe hơn nhiều. 
Cám ơn tất cả mọi người!



Có những chuyện rất buồn và khó khăn đang diễn ra.

Mẹ rất mừng vì con có thể nói với mẹ về chuyện này

Con cảm thấy như thế nào về chuyện này?

?

Hầu hết mọi người đều khỏe lại, nhưng thật không 
may, một số bệnh nhân bị ốm nặng đến mức các 
bác sĩ và y tá không thể cứu giúp. Họ đã rất cố 
gắng, nhưng bệnh nhân quá yếu. Cơ thể của họ 
ngừng hoạt động, và họ chết. Gia đình của họ rất 
buồn, các bác sĩ, y tá và tất cả những người quan 
tâm đến họ cũng rất buồn.

Chúng ta sẽ luôn kết nối 
với nhau thông qua trái 
tim và ký ức, nhưng 
chúng ta cũng sẽ rất 
buồn vì họ không còn ở 
bên chúng ta.

Con đã biết những gì về chuyện này?

Con người có thể chết không?



Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm để giữ cho bản thân và 
những người xung quanh được an toàn.

?

Chúng ta có thể làm gì để không bị nhiễm bệnh?

Chúng ta cũng cần tránh chạm tay 
vào mặt, đặc biệt là mắt, mũi và 
mồm. Điều này giúp hạn chế 
vi-rút xâm nhập vào cơ thể. Nếu 
muốn chạm vào mặt, chúng ta 
phải rửa tay trước và sau đó.Hãy nhớ rằng, sau khi ho và hắt 

hơi vào khuỷu tay, chúng ta phải 
rửa tay với xà phòng, để ngăn 
vi-rút lây lan.

Chúng ta có thể rửa tay trong khi hát một 
bài hát. Vi-rút rất ghét xà phòng, và nếu 
chúng ta rửa tay thật kỹ trong 30 giây, 
vi-rút sẽ bị tiêu diệt.



?
Ôm ấp cũng rất tốt cho sức 
khỏe của chúng ta. Con có tin 
không? Điều đó là thật đấy.

Và chúng ta có thể 
làm những việc tốt 
cho sức khỏe như vận 
động và tập thể dục.

Chúng ta ngủ đủ giấc.

Chúng ta ăn uống đầy đủ.

Chúng ta còn có thể làm những việc giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh.

Chúng ta còn có thể làm gì để không bị nhiễm bệnh?



?

Chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan của vi-rút bằng cách ở trong nhà và chỉ ở cùng những 
người thân thiết nhất.

Khi ra ngoài, chúng ta phải giữ khoảng cách 2m với những người mà chúng ta không sống cùng. 
Bằng cách này, vi-rút không thể lây từ người này sang người khác và chúng ta giúp giữ an toàn 
cho nhau.

Chúng ta còn có thể làm gì nữa không ạ?



Tại sao một số người đeo khẩu trang?

?

Mọi người đeo khẩu trang vì những lý do khác nhau.

Ở một số nơi, họ yêu cầu mọi 
người đeo khẩu trang. Mọi 
người tuân theo các quy định 
giúp giữ an toàn cho tất cả 
chúng ta.

Một số người đeo khẩu trang và 
thậm chí cả kính râm để hạn chế 
chạm tay vào mắt, mũi và miệng khi 
ở bên ngoài. Việc này có thể ngăn 
vi-rút xâm nhập vào cơ thể họ.Một số người đeo khẩu trang 

vì họ cảm thấy không khỏe và 
họ không muốn lây lan bất kỳ 
căn bệnh nào mà họ có thể 
mắc phải. Họ đang cố gắng 
giữ an toàn cho tất cả chúng 
ta.



?

Nhiều người tự làm khẩu trang để giữ an toàn cho 
bản thân và những người khác. Chúng ta có thể 
nhìn thấy một số khẩu trang vui nhộn khi đi ra 
ngoài. Con có muốn làm những chiếc khẩu trang 
ngộ nghĩnh cho gia đình mình không?

Theo quy định bây giờ, chúng ta phải đeo khẩu trang bất cứ 
khi nào đi ra ngoài. Khẩu trang giúp hạn chế lây lan dịch 
bệnh, nhưng chúng không đảm bảo an toàn 100%. Đấy là lý 
do chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách với những người 
không sống cùng.

Vậy chúng ta có đeo khẩu trang không ạ?



?

Nếu muốn, bạn cũng có thể cắt giấy và dán lên mặt những chú chuột để tạo thành khẩu trang.

Nếu mọi người ở nơi bạn sống đều đeo khẩu trang, bạn có thể vẽ khẩu trang cho những chú chuột 
trong câu chuyện khi chúng đi ra ngoài. Hãy vẽ theo đường nét đứt dưới đây:

Gia đình chuột có cần đeo khẩu trang không?



Những câu hỏi và lo lắng của con bạn

??
??

?

Trinka và Sam có rất nhiều câu hỏi và lo lắng. 
Con của bạn có những câu hỏi và lo lắng gì về 
dịch bệnh?


