
Giọt bắn siêu nhỏ

Giọt bắn Tiếp xúc
Không gian bí

Tập trung đông người

Tiếp xúc gần

# Cửa hàng ăn uống có tiếp khách
# Yến tiệc, nhậu # Nói to # Hát hò
# Sân khấu # Phòng thay đồ # Phòng họp

Khi nói chuyện hoặc ai đó ho, 
bạn sẽ hít phải giọt bắn hặc
các phân tử có chứa virus

Con đường lây lan của dịch bệnh do virus Corona chủng mới gây nên

Tránh những nơi trong 3 chữ “Mật”! (1) Không gian bí, kém thoáng khí,  (2) Nơi tập trung đông người số lượng lớn
(3) Tình huống nói chuyện hoặc mở miệng, tiếp xúc gần ở khoảng cách hẹp

Quan trọng là phải: Rửa tay, khử trùng tay và đầu ngón tay, đeo khẩu trang, giữ cự ly cơ thể cách nhau
2m (tối thiểu 1m)! Thông khí thường xuyên cũng rất quan trọng!

Virus tay sẽ đi vào mũi, miệng
thông qua tay, ngón tay

# Nắm tay cửa # Màn hình cảm ứng

Trong không gian bí, kém thoáng khí, các phân tử
chưa đến 5 μm sẽ còn lơ lửng trong không khí một thời gian, 

do đó vẫn có khả năng lây nhiễm nếu chỉ đứng ở
khoảng cách nhất định

* Tóm lại, “Lây nhiễm qua không khí” đã được công nhận đối với vi khuẩn lao hoặc
virus gây bệnh sởi, những giọt bắn nhỏ hơn sẽ lơ lửng trong không khí một thời gian
dài và đi qua những thứ như máy điều hòa… nên dù có ở một khoảng cách xa đi chăng
nữa vẫn có khả năng bị lây nhiễm. “Lây nhiễm qua giọt bắn siêu nhỏ” lại là một khái
niệm khác, nên cần phải lưu ý điều này.
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