HƯỚNG DẪN VỀ COVID-19
T Ự C Á C H LY

Nếu bạn đã di chuyển tới quốc gia nơi dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hoặc có tiếp xúc gần với người được
chẩn đoán mắc COVID-19, bạn nên tự cách ly trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc. Ở nhà và tiếp xúc với ít
người nhất có thể. Bạn không nên rời khỏi nhà trừ khi cần cấp cứu y tế (quay số 9-1-1) hoặc trừ khi bạn có các
triệu chứng của COVID-19.
Nên cực kỳ hạn chế tiếp xúc với người khác. Do đó, bạn có thể cần hỗ trợ mua nhu yếu phẩm.

Các thành viên khác trong gia đình
nên được cách ly với bạn, và họ có
thể tiếp tục công việc hàng ngày và
cung cấp nhu yếu phẩm cho bạn
trong khi duy trì khoảng cách bình
thường. Nếu toàn bộ gia đình bạn
bị cách ly, bạn bè hoặc họ hàng có
thể hỗ trợ bằng cách mang nhu yếu
phẩm đến cửa nhà.

Nếu có thể, cách ly bản thân khỏi các
thành viên gia đình tại một khu vực
riêng trong nhà, ví dụ như phòng ngủ
và phòng tắm riêng. Bất kỳ khu vực
nào trong nhà là nơi sinh hoạt chung
nên được khử trùng thường xuyên.

Nếu có dịch vụ giao đồ ăn và
nhu yếu phẩm khác, hãy sử
dụng dịch vụ này trong thời
gian cách ly.

Nếu bạn đã tiếp xúc với người mắc COVID-19, có thể mất tới 14 ngày mới biết được bạn có lây
bệnh hay không. Điều quan trọng là phải kiểm tra thân nhiệt hai lần mỗi ngày trong giai đoạn
tự cách ly 14 ngày. Hãy làm theo các bước bên dưới để kiểm tra và ghi lại triệu chứng của bạn.
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Thực hiện kiểm tra sức khỏe mỗi sáng và mỗi tối:

Đo nhiệt độ của bạn
và/hoặc thành viên gia
đình đã di chuyển cùng
bạn nếu họ không thể
tự làm việc này.
Bên cạnh sốt, hãy chú ý
đến những triệu chứng
khác của COVID-19, bao
gồm ho hoặc khó thở.

Trước khi Đo Nhiệt độ:
Chờ 30 phút sau khi ăn, uống hoặc tập luyện.

30
min

Chờ ít nhất 6 giờ sau khi uống thuốc để thân nhiệt hạ xuống, ví dụ như :
Ibuprofen, Aspirin và Acetaminophen, cũng được gọi là paracetamol.

Ghi nhiệt độ và triệu
chứng của bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus

hoặc gọi cho Đường dây Giới thiệu Y tế (HCA)
của Cơ quan Y tế OC tại (800) 564-8448.

@ochealthinfo

@ochealth

Cách Đo Nhiệt độ:
1. Bật nhiệt kế bằng cách ấn nút gần
màn hình.

2. Giữ đầu nhiệt kế dưới lưỡi cho đến
khi có tiếng bíp. Không cắn nhiệt kế.

F
100.4˚

4. Ghi nhật ký nhiệt độ và triệu
chứng trong 14 ngày.

5. Rửa nhiệt kế bằng xà phòng
và nước và lau khô.

3. Đọc nhiệt độ trên màn hình. Nếu
nhiệt độ của bạn từ 100,4°F/38C trở
lên, bạn đã bị sốt.

VUI LÒNG LƯU Ý
Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 4 tuổi, sử dụng nhiệt kế phù hợp với độ tuổi như nhiệt kế đo tai. Nếu bạn
không có thiết bị này, sử dụng nhiệt kế thường bằng cách đặt nhiệt kế ở dưới nách trẻ. Đối với nhiệt kế đo
nách, nếu nhiệt độ của trẻ từ 99,4°F/37,4°C trở lên, trẻ đã bị sốt.
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Nếu bạn bị sốt (sốt là từ 100,4°F/38°C trở lên), ho hoặc khó thở trong
vòng 14 ngày kể từ ngày có khả năng tiếp xúc:

Không ra ngoài nơi
công cộng.

Không đi du lịch trong
khi ốm.

Xin chăm sóc y tế: gọi
trước khi tới phòng cấp
cứu hoặc văn phòng bác
sĩ. Hãy cho họ biết về khả
năng tiếp xúc của bạn (đi
du lịch hoặc tiếp xúc với
người đã được chẩn đoán
nhiễm bệnh) và các triệu
chứng của bạn.

Rửa tay thường xuyên bằng
xà phòng và nước trong ít
nhất 20 giây để tránh lây
virus cho người khác.

Tránh tiếp xúc với
người khác.

Che miệng và mũi
bằng khăn giấy hoặc
cánh tay (không phải
bàn tay) khi ho hoặc
hắt hơi.

Rửa tay bằng nước và xà
phòng ngay lập tức sau
khi ho, hắt hơi hoặc xỉ
mũi. Nếu không có sẵn
nước và xà phòng, bạn
có thể sử dụng dung
dịch khử trùng tay có
chứa 60-95% cồn. Luôn
rửa tay bằng nước và
xà phòng nếu tay có vết
bẩn rõ ràng.

Để biết các lời khuyên cụ thể liên quan đến cách quản lý công việc và sức khỏe tâm thần trong
thời gian tự cách ly, hãy truy cập https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf.
Để biết thêm thông tin và tài nguyên khác, vui lòng truy cập trang web riêng của HCA tại

www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus, hoặc gọi cho Đường dây Giới thiệu Y tế tại (800) 564-8448.

