
COVID VÀ ĐỘNG VẬT
Chúng ta vẫn đang tìm hiểu về vi 
rút gây ra COVID-19, và có vẻ như 
nó có thể lây lan từ người sang 
động vật trong một số trường hợp. 
Một số vật nuôi, bao gồm cả mèo 
và chó, đã có kết quả xét nghiệm 
dương tính với vi rút gây ra 
COVID-19, thường là sau khi tiếp 
xúc gần với những người nhiễm 
COVID-19.

Vật nuôi bị nhiễm bệnh có thể bị 
ốm, nhưng hầu hết chỉ bị bệnh 
nhẹ và hồi phục hoàn toàn. Nhiều 
vật nuôi bị nhiễm không có bất kỳ 
triệu chứng nào.

Hiện chưa có bằng chứng cho 
thấy vật nuôi là nguồn lây nhiễm 
COVID-19 sang cho người.

HÃY GIỮ SỨC KHỎE 
CHO GIA CẦM CỦA 
QUÝ VỊ TRONG 
MÙA DỊCH
COVID-19

NẾU BẠN NHIỄM COVID-19 
HOẶC ĐÃ TIẾP XÚC VỚI 
NGUỒN COVID-19

Hãy đối xử với vật nuôi giống với 
bất kỳ thành viên nào khác trong 
gia đình để bảo vệ chúng khỏi khả 
năng nhiễm bệnh.

• Nhờ một thành viên khác trong 
nhà chăm sóc vật nuôi của bạn.

• Giữ vật nuôi trong nhà nếu có 
thể, và không cho phép vật nuôi 
của bạn đi lang thang tự do.

NẾU BẠN PHẢI CHĂM SÓC 
CHO VẬT NUÔI CỦA MÌNH

• Tránh tiếp xúc gần gũi với 
chúng (ôm ấp, hôn hít, ngủ 
chung giường).

• Đeo khẩu trang khi ở gần vật 
nuôi.

• Rửa tay trước và sau khi chăm 
sóc hoặc chạm vào các vật 
dụng của chúng (thức ăn, bát 
đĩa, đồ chơi, v.v.).



NẾU VẬT NUÔI CỦA BẠN 
CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG

Các triệu chứng ở vật nuôi bao 
gồm ho, hắt hơi, hôn mê, khó thở, 
sốt, chảy dịch mũi hoặc mắt, nôn 
mửa và/hoặc tiêu chảy.

Những triệu chứng này thường 
là do nhiễm trùng không phải 
COVID-19, nhưng nếu vật nuôi của 
bạn có biểu hiện bị bệnh, hãy:

• Gọi bác sĩ thú y.

• Giữ chúng tránh xa các động 
vật khác.

Luôn liên hệ với bác sĩ thú y trước 
khi đưa vật nuôi của bạn đến 
phòng khám, ngay cả khi bạn hiện 
đang khỏe mạnh.

HÃY NHỚ

Thuốc chủng ngừa COVID-19 làm 
giảm sự lây lan của COVID-19 và 
bảo vệ bạn và các thành viên khác 
trong nhà, bao gồm cả vật nuôi 
của bạn. 

Hay tiêm phòng khi đến lượt.

Động vật có thể lây lan các bệnh 
nhiễm trùng khác cho người, vì 
vậy hãy nhớ rửa tay thường xuyên 
khi tiếp xúc với chúng và tránh 
tiếp xúc với động vật hoang dã.
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