
シェアからの COVID-19 情報多言語 No.13（ベトナム語）

※最後に日本語訳あり

Thông tin bệnh truyền nhiễm Virut Corona chủng mới. Số 13. Ngày 30 tháng 12 năm 2020.  

1. Tình hình lây nhiễm của Thế Giới và Nhật Bản

Người dương tính COVID-19 mới phát hiện trên Thế Giới (WHO Ngày 13 tháng 12 năm 2020) 

Số người dương tính mới, tỷ lệ người dương tính gây tử vong 2,3% 
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Số người dương tính COVID-19 mới phát hiện tính theo tuần của
thế giới, tỷ lệ người dương tính tử vong 2.3 % 12/13

Confirmed Cases

Số người dương tính mới hàng tuần của Thế Giới khoảng 4 triệu 300 nghìn người, số người tử vong mới 

vượt quá 75 nghìn người, dịch bệnh ở xu hướng lan rộng. Tỷ lệ tử vong là 2,3%. Số người dương tính 

đến nay vượt quá 70 triệu người, người tử vong cũng đã lên tới 1 triệu 600 nghìn người (Ngày 13 tháng 

12 năm 2020, WHO) 

・Trong1 tuần nay 5 nước đã báo cáo số ca bệnh nhiều nhất trên Thế Giới là Mỹ, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn

Độ, Nga, đặc biệt tỷ lê gia tăng của Mỹ cao, hơn 200 nghìn người dương tính mới được xác nhận trong 

mỗi ngày (tại thời điểm ngày 13 tháng 12. (WHO Weekly epidemiological update - 15 December 2020：

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---15-december-2020) 

・Tại khu vực Châu Phi, dịch bệnh tái diễn đang dần dần ập tới, sự gia tăng của Mali, Nambia, Nigeria,

Senegal, Nam Phi đang nổi bật. 

・Tại khu vực Đông Địa Trung Hải, khu vực Châu Âu, đang ở xu hướng giảm xuống.

・Tại khu vực Tây Nam Châu Á, vì tỷ lệ gia tăng của Ấn Độ nước lớn nhất về lưu diễn dịch bệnh đã giảm,

nên đang ở xu thế giảm. 

・Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, tuy là tỷ lệ nhỏ trong Thế Giới nhưng đang ở xu hướng gia tăng lấy

trọng tâm là Nhật Bản. 

Số người dương tính mới 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---15-december-2020


Số người dương tính COVID-19 mới hàng tuần của Nhật Bản. Tỷ lệ người dương tính gây tử vong 1,5% 

(Ngày 8 tháng 12) 
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Số người dương tính COVID-19 mới phát hiện tính theo tuần tại Nhật Bản,

và tỷ lệ người dương tính tử vong 1.5% 12/15

Confirmed Case

Số người dương tính COVID-19 mới hàng tuần củaTokyo. Tỷ lệ người dương tính gây tử vong 1,2% 

(Ngày 8 tháng 12) 
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Số người dương tính COVID-19 mới phát hiện tính theo tuần tại Tokyo, 

và tỷ lệ người dương tính tử vong 1.2%  12/15

Confirmed Case

・Số người dương tính mới tại Tokyo, hàng ngày lên tới 300-500 người, có thể cho rằng việc lưu hành

dịch đang tiếp diễn, và có xu hướng gia tăng tại các đô thị vùng Thủ Đô các đô thị ở địa phương như tỉnh 

Aichi, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka...vv, có thể suy nghĩ rằng trong toàn Quốc việc lưu hành bệnh dịch 

vẫn đang tiếp tục diễn ra. 

２． Tiêm phòng, miễn dịch 

・Người ta báo cáo rằng, các bệnh nhân đã có triệu chứng nhiễm Virut Corona chủng mới, thì sau đó có

khả năng miễn dịch đối Virut Corona chủng mới ít nhất là 6 tháng. Điều này cho thấy hiệu quả tiêm 

Số người dương tính mới 

Số người dương tính mới



Vắc-xin kéo dài tương đương với miễn dịch tự nhiên. 

・Mặt khác, trường Đại học Imperial College London đã phát biểu kết quả nghiên cứu rằng sau khi nhiễm

Virut Corona chủng mới, có hồi phục thì 3 tháng sau là kháng thể bị tụt giảm mạnh. Số đông người dân 

hồi phục có miễn dịch. Tuy nhiên「Miễn dịch tập thể」của Virut Corona chủng mới thì chưa có khả năng có 

được điều này. 

・Biện pháp Corona chủng mới bằng việc tiêm Vắc-xin đang được đặt hy vọng, nhưng cần đảm bảo được 

tính an toàn của việc tiêm phòng. Trường hợp tỷ lệ tác dụng phụ cao, có ca tử vong thì là Vắc-xin không 

phù hợp. 

・Vào tháng 12 năm 2020, nhiều Vắc-xin đồng thời được tiến hành nghiên cứu phát triển (Tại thời điểm

ngày 15 tháng 12 thì có 6 loại của Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga..vv). Rất có khả năng tìm thấy Vắc-xin phù 

hợp cho bản thân mỗi người. 

・Cơ quan dược phẩm Anh Quốc (MHRA) đã phát biểu cho rằng về Vắc-xin Pfizer những  người trong

quá khứ đã từng có phản ứng phản vệ đối với thuốc dược và thức ăn (Phản ứng dị ứng cấp tính) thì 

không nên tiêm. 

・Ngày 13 tháng 12 , tại Peru một người thử nghiệm Vắc-xin Corona chủng mới do tập đoàn dược lớn

「Tập đoàn y dược Trung Quốc (Sinopharm)」của Trung Quốc phát triển, đã cho thấy có triệu chứng thần 

kinh, nên đã tạm thời ngừng thử nghiệm lâm sàng. 

“Immunity to COVID-19 may persist six months or more  

Evidence is emerging that the coronavirus sparks potentially lasting protection in some people” 

https://www.sciencenews.org/article/covid-19-immunity-antibodies-persist-six-months-coronavirus?utm_s

ource=Editors_Picks&utm_medium=email&utm_campaign=editorspicks112920 

「An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 — Preliminary Report」 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483?query=WB 

「Vắc-xin Corona chủng mới vì nghiên cứu phát triển cấp tốc ngược lại còn nguy hiểm hơn cả Virut ?」 

https://webronza.asahi.com/national/articles/2020110400009.html 

「Hãy thẩm tra tại từng nước về tác dụng phụ của Vắc-xin Corona. Phản ứng dị ứng WHO」 

https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-who-vaccines-idJPL4N2IR3CC 

「Peru, Ngừng thử nghiệm Vắc-xin Trung Quốc. Triệu chứng thần kinh ở người thử nghiệm」 

https://news.livedoor.com/article/detail/19374949/ 

３．Đặc trưng của người nhiễm Corona chủng mới 

Tóm tắt về bệnh truyền nhiễm Corona chủng mới đang thể hiện quyền uy trên khắp Thế Giới năm 2020, 

về triệu chứng, diễn biến, về việc bệnh hóa nặng..vv. Và về di chứng lúc ban đầu chưa được biết tới cũng 

đã được rõ ràng.   

・Thời gian ủ bệnh trong khoảng từ 1-14 ngày, nhiều người trong vòng 4-5 ngày là phát bệnh. Triệu chứng 

giống như cảm lạnh và cảm cúm, ho・thở hụt hơi・khó thở, sốt・lạnh, đau cơ bắp・đau khớp, nôn・tiêu 

chảy, rối loạn khứu giác・rối loạn vị giác..vv, đặc biệt là「thở hụt hơi」「rối loạn khứu giác・rối loạn vị giác」

https://www.sciencenews.org/article/covid-19-immunity-antibodies-persist-six-months-coronavirus?utm_source=Editors_Picks&utm_medium=email&utm_campaign=editorspicks112920
https://www.sciencenews.org/article/covid-19-immunity-antibodies-persist-six-months-coronavirus?utm_source=Editors_Picks&utm_medium=email&utm_campaign=editorspicks112920
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483?query=WB
https://webronza.asahi.com/national/articles/2020110400009.html
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-who-vaccines-idJPL4N2IR3CC
https://news.livedoor.com/article/detail/19374949/


là các triệu chứng (hiếm có) ở cảm lạnh và cảm cúm cho nên cũng là lý do để nghi có khả năng bị Corona 

chủng mới. 

・「Rối loạn khứu giác」「Rối loạn vị giác」khi cảm lạnh và viêm xoang, dị ứng phấn hoa cũng có, nhưng 

thêm vào đó trường hợp có cả triệu chứng sốt, ho..vv thì khả năng cao là bị Corona chủng mới.  

・Theo dữ liệu của 40 nghìn người lây nhiễm ở Trung Quốc trong thời kỳ đầu dịch bệnh thì, sau khi phát

bệnh khoảng 1 tuần tiếp diễn các triệu chứng nhẹ giống như cảm lạnh, khoảng 80 phần trăm số người cứ 

thế tự khỏi, nhưng khoảng gần 20 phần trăm bệnh bị biến nặng.。 

・Theo dữ liệu từ tháng 6 của Nhật Bản thì người dễ bị bệnh nặng khi nhiễm Virut Corona chủng mới là

bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân có bệnh nền. Tỷ lệ người bị bệnh biến nặng là khoảng 1,6% (Dưới 50 

tuổi là 0,3%, trên 60 tuổi là 8,5%), tỷ lệ tử vong là khoảng 1,0% (Dưới 50 tuổi là 0,06%, trên 60 tuổi là 

5,7%). Cho thấy rằng tỷ lệ bệnh biến nặng của nam giới cao hơn nữ giới.  

・Corona chủng mới thì bị nhiễm cũng có một tỷ lệ nhất định số người vô triệu chứng. Từ các báo cáo cho 

đến nay thì khoảng 30-40 phần trăm số người bị nhiễm cũng không có triệu chứng. Có thể cho rằng đặc 

biệt là người trẻ nhiều trường hợp bị nhiễm cũng không có triệu chứng. Ví dụ như trong đợt lây nhiễm tập 

thể xảy ra tại Tàu sân bay nguyên tử Mỹ Theodore Roosevelt, trong 4.779 hải quân có 1.271 người 

nhiễm Corona chủng mới, trong số 1.271 người này, 45% của số người dương tính qua xét nghiệm PCR 

là vô triệu chứng, 32% khi xét nghiệm không có triệu chứng nhưng sau đó phát bệnh, và 23 % khi xét 

nghiệm đã có triệu chứng. 

・Thời gian có khả năng lây sang cho người khác là từ 2 ngày trước khi phát bệnh và 7-10 ngày sau khi

phát bệnh, đặc biệt là trong khoảng thời gian này thì có thể nói rằng, ngay trước khi và ngay sau khi phát 

bệnh là lượng Virut thải ra ngoài cao.   

・Cũng đã biết được rằng người có bệnh nền hay là không có bệnh nền thì mức độ nặng của bệnh có sự

thay đổi. Rủi ro nhập viện tại Mỹ là hen suyễn gấp 1,5 lần, cao huyết áp gấp 3 lần, béo phì (BMI30 trở lên) 

gấp 3 lần, bệnh tiểu đường gấp 3 lần, bệnh thận mãn tính gấp 4 lần, béo phì mức độ nặng (BMI40 trở lên), 

có 2 bệnh nền thì gấp 4,5 lần trở lên, có từ 3 bệnh nền trở lên thì gấp 5 lần. 

・Tại Nhật Bản được thông báo rằng, triệu chứng như ho, đờm, mệt mỏi, khó thở, rối loạn khứu giác, rối

loạn vị giác liên tục kéo dài 60 ngày sau là 10-20%, 120 ngày sau là 2-11%. 

・Về di chứng , ở Pháp thì báo cáo rằng, để lại các di chứng giống như các triệu chứng không thấy ở thời

kỳ cấp tính như rụng tóc, rối loạn trí nhớ, rối loạn ngủ, suy giảm tập trung. 

「Triệu chứng của Corona chủng mới, diễn biến, rủi ro của việc bệnh hóa nặng và hướng dẫn đi khám」 

https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20201204-00210768/ 

Bộ Y Tế Lao Động và Phúc Lợi Xã Hội  

「10 kiến thức về “hiện nay” của bệnh truyền nhiễm Virut Corona chủng mới」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000699304.pdf 

Người chịu trách nhiệm về thông tin : Nakasa Tamosu. 

Đồng trách: Đại diện SHARE, MD 

https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20201204-00210768/
https://www.mhlw.go.jp/content/000699304.pdf


新型コロナウイルス感染症（COVID-19）情報 No.13 2020/12/30 

１．世界と日本の COVID-19 感染状況  

世界の COVID-19 新規陽性者（WHO 2020 年 12 月 13 日） 

新規陽性者数、陽性者致死率 2.3% 

世界の毎週の新規陽性者数は約 430 万人、新規死亡者数 7.5 万人を超えており、流行は拡大傾向である。

致死率は 2.3％である。累計の陽性者数は 7 千万人を超え、死亡者も 160 万人に達する（2020 年 12 月

13 日、WHO） 

・この 1 週間で世界で最も多くの症例を報告した 5 か国は、アメリカ、ブラジル、トルコ、インド、ロ

シアであり、特にアメリカの増加率は高く、毎日 20 万人以上の新規陽性者が確認されている（12 月 13

日現在）。（WHO Weekly epidemiological update - 15 December 2020：

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---15-december-2020） 

・アフリカ地域では、再流行が来つつあり、マリ、ナンビア、ナイジェリア、セネガル、南アフリカの

増加が目立っている。 

・東地中海地域、ヨーロッパ地域では、減少傾向となっている。

・南西アジア地域は、最大の流行国のインドの増加率が減少したことに伴い、減少傾向となっている。

・西太平洋地域では、世界の中での占める割合は少ないものの、日本を中心として増加傾向である。

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---15-december-2020


 

日本の週毎の COVID-19 新規陽性者数 陽性者致死率 1.5%（12 月 8 日） 

   

 

東京都の週毎の COVID-19 新規陽性者数 陽性者致死率 1.2%（12 月 8 日） 

  

 

・東京での新規陽性者数は、毎日 300－500 名に達しており、流行は継続していると考えられ、また、首

都圏、愛知県、大阪、京都、兵庫、福岡などの地方の大都市での増加傾向があり、全国的には流行が継

続していると考えられる。 

 

 

２． 予防接種 免疫 

・新型コロナウイルスに感染し症状を持った患者は、その後、少なくとも 6 か月は、新型コロナの免疫

が続く可能性があることが報告された。このことは、ワクチン接種による効果が自然免疫と同様に続く

ことを示唆している。 

・一方、イギリスの大学インペリアル・カレッジ・ロンドンは、新型コロナウイルスに感染後に回復し



ても、抗体が３カ月で急減するとの研究結果を発表した。国民の多くが回復して免疫を持つことで感染

を収束させる「集団免疫」が、新型コロナでは獲得できない可能性がある。 

・ワクチン接種による新型コロナ対策が期待されているが、接種の安全性を確保する必要がある。副作

用の率が高かったり、死亡例があった場合には、ワクチンとしては適さない。 

・2020 年 12 月に入り、複数のワクチン開発（12 月 15 日現在、アメリカ、イギリス、中国、ロシアなど

6 種類）が同時進行しており、自分に合ったワクチンが見つかる可能性は十分にある。 

・英国医薬品庁（ＭＨＲＡ）は、ファイザー製ワクチンについて、過去に医薬品や食品でアナフィラキ

シー（急性アレルギー反応）を起こしたことのある人は接種するべきではないと発表した。 

・12 月 13 日、ペルーで中国の製薬大手「中国医薬集団（シノファーム、Sinopharm）」が開発した新型

コロナウイルスワクチンの被験者 1 人に神経症状がみられたとして、臨床試験（治験）を一時中断した。 

“Immunity to COVID-19 may persist six months or more  

Evidence is emerging that the coronavirus sparks potentially lasting protection in some people” 

https://www.sciencenews.org/article/covid-19-immunity-antibodies-persist-six-months-coronavirus?utm

_source=Editors_Picks&utm_medium=email&utm_campaign=editorspicks112920 

「An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 — Preliminary Report」 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483?query=WB 

「新型コロナのワクチンは超スピード開発でウイルスよりむしろ危険？」 

https://webronza.asahi.com/national/articles/2020110400009.html 

「コロナワクチン副作用、国ごとに審査を アレルギー反応でＷＨＯ」 

https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-who-vaccines-idJPL4N2IR3CC 

「ペルー、中国製ワクチンの治験中止 被験者に神経症状」 

https://news.livedoor.com/article/detail/19374949/ 

 

 

３．新型コロナ感染者の特徴 

2020 年、世界中で猛威をふるっている新型コロナ感染症、その症状、経過、重症化などについてのまと

めである。また、初期にはわかっていなかった後遺症に関してもわかってきた。 

・潜伏期は、1～14 日と幅があり、多くの人がおよそ 4～5 日で発症する。症状としては、風邪やインフ

ルエンザと似ており、咳・息切れ・呼吸苦、熱・寒気、筋肉痛・関節痛、嘔吐・下痢、嗅覚異常・味覚

異常などであり、特に「息切れ」「嗅覚障害・味覚障害」は、風邪やインフルエンザでは稀（まれ）な症

状なので、新型コロナの可能性を疑うきっかけになる。 

・「嗅覚障害」「味覚障害」は、風邪や副鼻腔炎、花粉症でも生じるが、それに加え、発熱、咳などの症

状がある場合には新型コロナの可能性は高くなる 

・流行早期の中国での 4 万人の感染者のデータによると、発症してから 1 週間程度は風邪のような軽微

な症状が続き、約 8 割の方はそのまま治癒するが、約 2 割弱が重症化する。 

・日本の 6 月からのデータによると新型コロナウイルス感染症で重症化しやすいのは高齢者と持病のあ

る患者である。重症化する人の割合は 約 1.6％（50 歳代以下で 0.3％、60 歳代以上で 8.5％）、死亡する

人の割合は 約 1.0％（50 歳代以下で 0.06％、60 歳代以上で 5.7％）となっている。女性より男性が重症

化する率が高いといわれている。 

https://www.sciencenews.org/article/covid-19-immunity-antibodies-persist-six-months-coronavirus?utm_source=Editors_Picks&utm_medium=email&utm_campaign=editorspicks112920
https://www.sciencenews.org/article/covid-19-immunity-antibodies-persist-six-months-coronavirus?utm_source=Editors_Picks&utm_medium=email&utm_campaign=editorspicks112920
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483?query=WB
https://webronza.asahi.com/national/articles/2020110400009.html
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-who-vaccines-idJPL4N2IR3CC
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-who-vaccines-idJPL4N2IR3CC
https://news.livedoor.com/article/detail/19374949/


・新型コロナには一定の割合で感染しても無症状の人がいる。これまでの報告からはおよそ 3～4 割の人

が感染しても無症状であったと報告されている。特に若い人では感染しても無症状のことが多いのでは

ないかと考えられている。例えばアメリカの原子力空母セオドア・ルーズベルトで起こったクラスター

では、乗組員 4,779 人のうち、1,271 人が新型コロナに感染し、この 1,271 人の PCR 検査陽性者のうち、

45%は無症状、32％が検査時には無症状でのちに症状を発症、そして 23％が検査時に症状があった。 

・他の人に感染させてしまう可能性がある期間は、発症の２日前から発症後７～10 日間程度とされてお

り、特に、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量が高くなると考えられている。 

・持病の有る無しによっても重症度が変わってくることも分かってきている。アメリカでの入院リスク

は、喘息 1.5 倍、高血圧 3 倍、肥満（BMI30 以上）3 倍、糖尿病 3 倍、慢性腎臓病 4 倍、重度肥満（BMI40

以上）、2 つの基礎疾患 4.5 以上、3 つ以上の基礎疾患 5 倍である。 

・日本では、咳、痰、だるさ、呼吸苦、嗅覚障害、味覚障害などの症状が、60 日後も 10－20％、120 日

後でも 2－11％が継続していると報告されている。 

・後遺症として、フランスでは、脱毛、記憶障害、睡眠障害、集中力低下といった急性期にはみられな

かった症状も後遺症として報告されている。 

 

「新型コロナの症状、経過、重症化のリスクと受診の目安」 

https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20201204-00210768/ 

厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症の“いま”についての 10 の知識」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000699304.pdf 

                             

文責 仲佐保 MD , シェア共同代表理事 
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