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Minh Anh 

Covid-19 vẫn hoạt động mạnh trên da người trong vòng 9 giờ thay vì là 1,8 giờ như chủng 

virus cúm thường. Thế nên, việc rửa tay thường xuyên là cần thiết để chống dịch bệnh. Đây là 

những quan sát từ một nghiên cứu do các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện. 

AFP ngày 19/10/2020 trích dẫn nghiên cứu của Nhật Bản đăng trên tờ Clinical Infectious Diseases, 

theo đó « khả năng sống sót đến 9 giờ của chủng virus corona SARS-Cov-2 trên da người có thể 

làm tăng nguy cơ lây nhiễm qua đường tiếp xúc nhiều hơn so với chủng IAV (Influenza A Virus hay 

còn gọi là virus cúm A), làm tăng tốc dịch bệnh ». 

Khi quan sát các mẫu da lấy từ các mẫu xét nghiệm tử thi một ngày sau khi mất, các nhà nghiên cứu 

Nhật Bản còn nhận thấy virus corona và virus bệnh cúm, cả hai đều không hoạt động trong vòng 15 

giây nếu có chất ethanol, được sử dụng trong các loại dung dịch sát khuẩn cho tay. 

Nghiên cứu kết luận, « việc virus SARS-Cov-2 sống lâu hơn trên da làm tăng nguy cơ lây nhiễm qua 

tiếp xúc, nhưng nếu thường xuyên rửa tay có thể giảm rủi ro này ». 

Về phần mình, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc hôm thứ Bảy, 17/10/2020 cho rằng việc 

tiếp xúc với các loại bao bì thực phẩm đông lạnh có nhiễm virus corona còn sống có nguy cơ bị 

nhiễm bệnh. 

Theo Reuters, kết luận này được đưa ra khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung 

Quốc (CDC) phát hiện và phân lập virus corona còn sống trên bao bì cá tuyết đông lạnh trong nỗ 

lực truy tìm nguyên nhân làm bùng phát dịch bệnh tại thành phố Thanh Đảo trong tuần trước. 

 


