Bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)

Cách thức Chăm sóc Vật nuôi và các
Động vật khác
Nếu bạn bị COVID-19 hoặc bạn hay vật nuôi của bạn phơi nhiễm với COVID-19
Không có nhiều báo cáo về các loài vật bị nhiễm COVID-19
Hiện tại không có bằng chứng rằng vật cưng và các vật nuôi ở nhà có vai trò đáng kể làm lây lan
COVID-19. Nếu bạn bị bệnh, bạn được khuyến cáo tránh tiếp xúc với vật nuôi và các loài vật
khác, cũng giống như tránh tiếp xúc với những người khác cho đến khi chúng ta biết nhiều
thông tin hơn.

Giữ vật nuôi của mình ở nhà


Nếu bạn bị bệnh, yêu cầu một người khác ở nhà bạn không bị bệnh chăm sóc
vật nuôi.



Nếu mọi người ở nhà đều bị bệnh hoặc bạn sống một mình, để vật nuôi ở nhà
thì vẫn là cách hay nhất nếu có thể chăm sóc nó.

Hãy xem xét liệu vật nuôi có nên đưa đến một nhà khác
không


Những người có nguy cơ bị bệnh COVID-19 cao hơn (những người trên
70 tuổi hoặc những người bị các bệnh lý nền) nên tạm thời tránh chăm sóc vật
nuôi bị phơi nhiễm nếu có thể.



Cách ly vật nuôi ở một chỗ trong nhà để tránh tiếp xúc với những động vật
khác hay với người khác, nếu có thể.

Tránh tiếp xúc gần hay tiếp xúc lâu dài với vật nuôi


Tránh những tiếp xúc như sau với vật nuôi càng nhiều càng tốt: rúc vào vật
nuôi, hôn nó, để nó liếm bạn, ăn chung với nó, hoặc để nó ngủ chung gường
hay ngồi trên đùi bạn.

Giữ vật nuôi xa người hay các động vật khác




Giữ vật nuôi trong nhà càng nhiều càng tốt.
Khi để chó ra khỏi nhà, chó phải có dây xích và phải cách xa những
người và vật khác ít nhất là 2 mét.
Luôn tránh chạm vào mặt.
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Thực hiện những biện pháp cẩn trọng khi chăm sóc vật
nuôi


Rửa tay với xà phòng và nước hoặc sử dụng nước rửa có cồn ngay trước khi
hay sau khi chạm vào vật nuôi, thức ăn hay đồ tiếp liệu cho nó.



Không ho hay hắt hơi gần vật nuôi. Luôn ho hay hắt hơi vào khuỷu tay hay vào
một giấy lau tay và lau chùi tay sau đó.

Theo dõi vật nuôi xem có dấu hiệu bệnh tật xem liệu nó
phơi nhiễm với COVID-19 không


Nếu vật nuôi của bạn có những dâu hiệu bệnh tật, hãy gọi cho bác sĩ thú ý để
định xem
liệu vật nuôi cần được khám ở một cơ sơ ý tế hoặc cần được chăm sóc ở nhà.

Tránh tiếp xúc với gia cầm hay gia xúc






Những người sản xuất gia súc phải:


Thực hiện tát cả những biện pháp an ninh sinh học hiện hành ở nông trại



Giới hạn chỉ tiếp xúc với vật nuôi khi cần chăm sóc nó

Nếu có thể, không chăm sóc vật nuôi nếu bạn:


được chẩn đoán là có COVID-19 hay có những triệu chứng bệnh hô hấp



bị phơi nhiễm COVID-19 hay phơi nhiễm với người nào đó bị bệnh hô hấp, hoặc



đi lại ngoài Canada trong 14 ngày qua

Nếu bạn cần tự chăm sóc vật nuôi:


làm theo các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm căn bản như đã nêu trên, và



lau chùi/khử trùng bất kỳ dụng cụ nào bạn chạm vào mà nó có tiếp xúc với loài vật.

Tìm hiểu về vi-rút
COVID-19 là một chủng vi-rút mới. Nó lây lan bằng các giọt bắn ra từ đường hô hấp của người bị nhiễm
đến người khác, người mà họ có tiếp xúc gần, như những người sống trong cùng một hộ gia đình hay
những người cung cấp dịch vụ chăm sóc. Bạn cũng có thể truy cập thông tin cập nhật về COVID-19 ở
trang web của Bộ Y Tế Ontario: ontario.ca/coronavirus.
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