シェアからの COVID-19 情報多言語 No.11（ベトナム語）
※最後に日本語訳あり

Thông tin bệnh truyền nhiễmVirut Corona chủng mới (COVID-19) Số 11 Ngày 24 tháng11 năm 2020
１．Tình hình lây nhiễm COVID-19 trên Thế Giới và Nhật Bản (Global and Japanese Situation of
COVID-19）
Số người dương tính COVID-19 mới phát hiện và số người tử vong mới của Thế Giới tính theo tuần (WHO
ngày 19 tháng 10 năm 2020)
Số người dương tính mới, số người tử vong mới, tỷ lệ người dương tính gây tử vong 2,8 %
Số người dương tính COVID-19 mới phát hiện tính theo tuần của thế giới,

tỷ lệ người dương tính tử vong 2.8% 10/19
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Số người dương tính cho tới nay của Thế Giới là 40 triệu người, số người tử vong vượt quá một triệu 100
nghìn người, tỷ lệ tử vong là 2,8%. (WHO ngày 19 tháng 10 năm 2020)
・Trên toàn Thế Giới, số người dương tính mới tính theo tuần phản ánh sự tăng đột xuất tại khu vực Châu Âu,
gia tăng trở lại. Mặt khác, tỷ lệ tử vong ở xu hướng giảm.
・Tại các khu vực như Đông địa trung hải, khu vực Châu Phi, khu vực Tây Thái Bình Dương, đang dần dần
chuyển từ chiều hướng giảm thành hướng tăng.
・Tại khu vực Châu Mỹ và Châu Tây Nam Á, nơi có sự gia tăng mạnh mẽ của Ấn Độ thì số người dương tính
mới so với khu vực khác nhiều hơn, nhưng đã thoát ra khỏi đỉnh điểm, đang chuyển sang hướng giảm. Hai
khu vực này chiếm một nửa số người dương tính mới của Thế Giới.
・Tại Châu Âu thì vào tháng 10 số người dương tính mới và người tử vong gấp 3 lần so với của tháng 4. Tại
Pháp, Anh, Nga, Tiệp và Ý là các nước bùng nổ lây nhiễm hiện nay.
・Nước có nhiều người dương tính vào tuần cuối cùng của tháng 10 là Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Brazil, Anh.
Số người dương tính COVID-19 mới phát hiện và số người tử vong mới của Nhật Bản tính theo tuần, tỷ lệ số
người dương tính gây tử vong là 1,9% (Ngày 27 tháng 10)

Số người dương tính COVID-19 mới phát hiện và số người tử vong mới tính theo
tuần tại Nhật Bản, tỷ lệ người dương tính tử vong 1.9% 10/27
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Số người dương tính COVID-19 mới phát hiện của Tokyo tính theo tuần, tỷ lệ số người dương tính gây tử
vong là 1,5% (Ngày 27 tháng 10)
Số người dương tính COVID-19 mới phát hiện và số người tử vong mới tính theo
tuần tại Tokyo, tỷ lệ người dương tính tử vong 1.5% 10/20
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・Số người dương tính mới, bao gồm cả vùng Thủ đô, toàn Quốc dừng ở xu hướng giảm, cả nước Nhật Bản là
500 người, ở Tokyo được báo cáo là 150-200 người, dự đoán rằng xu thế này tiếp tục kéo dài.
・Tại các Đô thị như vùng Thủ đô Tokyo, Myagi, Osaka, Hyogo, Fukuoka..vv số người dương tính mới liên tục
được báo cáo.
・Vào tháng 10 số người dương tính mới tại Kumamoto, Okinawa, Hokkaido đang tăng, đặc biệt là tại
Hokkaido xu thế tăng mạnh mẽ.
・Tại vùng Hokuriku, vùng Shikoku, vùng Kyushu có thể nói rằng lây nhiễm ít.
２．Tăng cường mạnh mẽ các biện pháp biên giới của Bộ Y Tế lao động và Phúc lợi xã hội, ngày 6
tháng 10 năm 2020
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q3-2
(Tiếng Nhật)
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kansenkakudaiboushi-iryouteikyou_00005.html（English）
・Đảm bảo nơi ở chờ đợi tại những nơi do Giám đốc Trung tâm kiểm dịch chỉ định (nhà..vv) trong vòng 14 ngày

kể từ khi nhập cảnh của tất cả những người nhập cảnh, đảm bảo phương tiện di chuyển từ sân bay đến tới
nơi chờ đợi mà không sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nơi chờ đợi và phương tiện di chuyển từ
sân bay cần phải đăng ký cho Trung tâm kiểm dịch.
・Những người đã có tiền sử nhập cảnh từ các khu vực đối tượng từ chối nhập cảnh (Nhiều nước là đối tượng)
thì khi nhập cảnh phải kiểm tra Virut Corona chủng mới, phải đợi tại một chỗ trong sân bay hoặc tại cơ sở..vv
do Trung tâm kiểm dịch chỉ định cho đến khi có kết quả xét nghiệm, kết quả âm tính thì cũng phải đợi ở nơi do
Trung tâm kiểm dịch chỉ định trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, sau đó trở thành đối tượng quan sát
sức khỏe của Trung tâm bảo vệ sức khỏe..vv.
・Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính sẽ bị cách ly khỏi Cơ quan chỉ định.
・Người nào trong vòng 14 ngày, đã xuất phát từ khu vực đối tượng từ chối nhập cảnh, quá cảnh từ nước nào
khác để đến Nhật Bản cũng là đối tượng chờ đợi, tuy nhiên trường hợp chỉ quá cảnh ở Nhật Bản nhưng không
nhập cảnh thì không trở thành đối tượng chờ đợi.
・Trong vòng 14 ngày kể từ ngày ngày nhập cảnh tiếp theo sau đó chờ đợi tại nơi do Trung tâm kiểm dịch chỉ
định (nhà riêng, ký túc xá của công ty, nhà họ hàng, nhà bạn, phòng thuê theo tuần, khách sạn đã tự đặt),
không được ra ngoài.
・Trường hợp chờ đợi ở nhà, chăm rửa tay, ngủ đủ, thu nạp đủ dinh dưỡng là điều quan trọng. Ngoài ra,
trường hợp có triệu chứng như ho, sốt ..vv, hãy liên lạc trước bằng điện thoại cho Trung tâm tư vấn người về
nước, người tiếp xúc, cần đi khám tại Cơ quan y tế đã được chỉ định.
・Những người tiếp cận gần gũi với bản thân người nhập cảnh như gia đình..vv thì trong cuộc sống ở phạm vi
có thể nên cần tránh tiếp xúc với bản thân người nhập cảnh, cần chăm chỉ rửa tay, trường hợp thể trạng xấu đi
cần đeo khẩu trang, nên cần cố định người tiếp xúc.
・Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, hàng ngày Trung tâm bảo vệ sức khỏe sẽ xác nhận tình trạng sức
khỏe qua điện thoại hoặc qua thư điện tử.

3．10 hành động ưu tiên
Tạp chí The Lancet là một trong năm tạp chí Y Khoa lớn nhất , nổi tiếng và được đánh giá cao nhất trên Thế
Giới, đã tóm tắt về các đối sách Corona từ trước tới giờ, đã chỉ ra phương châm của từ đây trở đi bằng 10
hành động ưu tiên. (Ngày 10 tháng 10)
① Truy cứu nguồn gốc của Virut một cách công khai, khoa học, không thiên vị, và không bị ảnh hưởng bởi
nội dung chương trình “Nghị sự địa chính trị học”.
② Kiểm soát bệnh dịch bằng việc can thiệp bằng Phi Y Dược (Can thiệp bằng vệ sinh công cộng học) đã
được kiểm chứng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
③ Ngăn cản các chính trị gia ở vị thế nắm quyền lực để đảo lộn hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng
khoa học khách quan, và ngăn cản những người làm đảo lộn thử nghiệm lâm sàng của những người
khác.
④ Thu thập và công khai một cách kịp thời trong phạm vị Quốc tế, các dữ liệu có tính nhất quán bao gồm sự
ảnh hưởng tính nhân đạo và ảnh hưởng kinh tế liên quan đến bệnh dịch COVID-19.
⑤ Đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận với các công cụ chống lại COVID-19 như các bộ xét nghiệm,
thuốc điều trị và Vắc-xin trong tương lai.
⑥ Đảm bảo các khoản cho vay đối với các nước đang phát triển (Đặc biệt là từ Qũy tiền tệ Quốc Tế và Ngân
Hàng Thế Giới).

⑦ Trực tiếp bảo vệ khẩn cấp đối với các nhóm người thế yếu như người cao tuổi, người khó khổ vì nghèo vì
đói, phụ nữ yếu ớt, trẻ em, người có bệnh mãn tính, người khiếm khuyết, vô gia cư, di dân, người bản địa,
dân tộc thiểu số và chủng tộc.
⑧ Chuẩn bị cho tái cơ cấu quy mô lớn về tài chính toàn cầu qua việc giảm nợ, tài chính Quốc tế bằng hình
thức mới, cải cách tài chính.
⑨ Hướng tới hồi phục kinh tế dựa trên đầu tư công nhờ sự phát triển của công nghệ xanh, kỹ thuật số, công
nghệ toàn diện theo như mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
⑩ Chống lại mọi thế lực mới của chiến tranh lạnh, hỗ trợ Cơ quan Liên Hợp Quốc và Hiến chương Liên Hiệp
Quốc, hướng tới hòa bình và hợp tác Thế Giới.
Lancet COVID-19 Commission Statement on the occasion of
the 75th session of the UN General Assembly
The Lancet COVID-19 Commissioners, Task Force Chairs, and Commission Secretariat
Lancet 2020; 396: 1102–24
Người chịu trách nhiệm về thông tin : Nakasa Tamosu.
Đồng trách: Đại diện SHARE, MD
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１．世界と日本の COVID-19 感染状況（Global and Japanese Situation of COVID-19）
世界の週ごとの COVID-19 新規陽性者と新規死亡者数（WHO 2020 年 10 月 19 日） 陽性者致死率 2.8%

世界の累計陽性者数は 4000 万人、死亡者数 110 万人を超え、致死率は 2.8％である。
（2020 年 10 月 19 日、WHO）
・世界的には、週別の新規陽性者数はヨーロッパ地域での急増を反映して、再び増加している。一方、致死率
は、減少の傾向である。
・東地中海地域、アフリカ地域、西太平洋地域においても、徐々にであるが減少傾向から増加傾向に転じてい
る。
・アメリカ地域とインドの増加が著しい南西アジアでは、新規陽性者数が他の地域に比べて多数であるが、ピ
ークを脱し、減少傾向に転じている。世界の陽性者数の半分をこの二つの地域が占めている。
・ヨーロッパ地域では、10 月に 4 月の 3 倍の新規感染者数と死亡者が出ている。フランス、英国、ロシア、
チェコ、イタリアが現在の感染爆発国である。
・10 月の最終週の新規陽性者多数国は、インド、米国、フランス、ブラジル、英国である。

日本における週ごとの COVID-19 新規陽性者数と死亡者数

東京都における週ごとの COVID-19 新規陽性者数

陽性者致死率 1.9%（10 月 27 日）

陽性者致死率 1.5%（10 月 27 日）

・新規陽性者は、首都圏をはじめ、全体的にも減少傾向は止まり、日本全体で 500 人、東京で 150－200 人が
報告されており、この傾向が続くことが予想される。
・東京首都圏、宮城、大阪、兵庫、福岡などの都会での新規陽性者数も継続して報告されている。
・10 月には、熊本、沖縄、北海道で新規陽性者数が増加しており、特に北海道では増加傾向が著しい。
・北陸地方、四国地方、九州地方においては、感染が抑えられているといえる。

２．水際対策抜本的強化

厚生労働省 2020 年 10 月 6 日

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q32（日本語）
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kansenkakudaiboushi-iryouteikyou_00005.html（English）
・全ての入国者は、検疫所長が指定する場所（自宅など）で入国から 14 日間待機する滞在場所を確保するこ
と、到着する空港等から滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること、滞在場所と空港
等から移動する手段を検疫所に登録することが必要である。

・入国拒否対象地域（多くの国が対象）に滞在歴のある入国者は、入国時に新型コロナウイルスの検査を受け
ること、検査結果が出るまで空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること、検査結果が陰性
でも入国から 14 日間は確保した滞在場所で待機し、保健所等による健康確認の対象となる。
・検査結果が陽性の場合には、指定機関に隔離される。
・14 日以内に入国拒否対象地域を出発し、別の国を経由して日本に到着した人も対象となるが、日本国が経
由地で、入国しない場合には対象とならない。
・入国した次の日から数えて 14 日間、検疫所長が指定する場所（自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンス
リーマンション、自身で予約したホテル）で待機して、外出できない。
・自宅で待機する場合、こまめに手洗いを行うこと、十分な睡眠や栄養をとることが重要である。また、咳や
発熱などの症状が出た場合は、事前に帰国者・接触者相談センターに電話連絡し、指定された医療機関を受診
する必要がある。
・家族等、待機場所で入国者本人と身近に過ごす人は、生活の中で、できるだけ入国者本人との接触を避ける
こと、こまめに手洗いを行うことが必要であり、体調が悪くなった場合は、マスクを装着し、接触者を限定す
る必要がある。
・保健所から、入国後 14 日間は電話又はメールにより毎日の健康状態の確認をされる。

3．10 の優先行動
世界で最もよく知られ、最も評価の高い世界五大医学雑誌の一つのランセット誌が、これまでのコロナ対策に
ついてまとめ、今後の方向性として 10 の優先行動を示した。
（10 月 10 日）
⑪ オープンで科学的かつ偏りのない方法、また、地政学的アジェンダの影響を受けずにウイルスの起源を追
求する。
⑫ アジア太平洋地域で実証された非医薬品的介入（公衆衛生学的介入）により、流行を抑制する。
⑬ 客観的な科学的根拠に基づく政策立案に基づく、また、権力を持つ立場にある政治家やその他の人々が、
臨床試験やその他の科学的なプロトコルを覆すことを阻止する。
⑭ COVID-19 の流行に関する人道的および経済的影響を含む一貫性のあるデータを、タイムリーで国際的に
収集し、公開する
⑮ COVID-19 と戦うためのツールであるテストキット、治療薬、および将来のワクチンへの公平なアクセスを
確保する
⑯ 途上国への融資（特に国際通貨基金と世界銀行から）を確保する
⑰ 脆弱なグループである高齢者、貧困と飢餓に苦しむ人々、脆弱な女性、子供、慢性疾患や障害を持つ人々、
ホームレス、移民、難民、先住民、少数民族および人種に対しての直接的な緊急保護をする。
⑱ 債務救済、新しい形態の国際金融、金融改革などにより、グローバルな金融の大幅なリストラに備える。
⑲ 持続可能な開発目標（SDGs）に基づくグリーン、デジタル、インクルーシブ・テクノロジーの成長にリー
ドされた公的投資に基づく経済回復を目指す。
⑳ いかなる新しい冷戦の試みにも抵抗し、国連機関と国連憲章を支援し、世界の平和と協力を目指す。
Lancet COVID-19 Commission Statement on the occasion of
the 75th session of the UN General Assembly
The Lancet COVID-19 Commissioners, Task Force Chairs, and Commission Secretariat
Lancet 2020; 396: 1102–24
文責 仲佐保 MD , シェア共同代表理事

