
BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ NHỮNG 
NGƯỜI XUNG QUANH 
PHÒNG NGỪA SỰ LÂY LAN CỦA COVID-19  

Cho dù bạn đang ở nhà hay ở nơi làm việc, bạn đều có thể bảo vệ bản 
thân và người khác tránh COVID-19 bằng các bước này.  

Ở nhà nếu bạn bị bệnh. 
Không đi làm.  

Vệ sinh và khử trùng thường 
xuyên, nhất là các bề mặt thường 
được chạm vào, mặt bàn, và tay 
nắm cửa.   

Cách Duy Trì An Toàn trong Các Hộ Gia 
Đình Đông Người  

10/06/2020  

�

�Hạn�chế�rời khỏi nhà và chỉ yêu cầu một hoặc hai người 
thực hiện những việc thiết yếu cho cả nhà.

�Giữ�khoảng�cách�ở�nhà�và�tránh�ôm,�hôn,�hoặc�chia�sẻ�đồ 
ăn�hoặc�thức�uống.�

�Cách�ly�với�người�bị�bệnh.�Cố�giữ�khoảng�cách�6�feet�giữa�
người�bệnh�và�người�khác�trong�nhà�và�yêu�cầu�họ�đeo�
khẩu�trang.�

Tránh�khách�đến�nhà.���

Để biết thêm thông tin về COVID-19, vui lòng truy cập  
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus hoặc gọi cho đường dây  
Health Referral Line của Cơ Quan Y Tế OC theo số (800) 564-8448. 

XÉT NGHIỆM COVID-19 MIỄN PHÍ 
Nếu bạn cho rằng bạn hoặc ai đó ở nhà hoặc nơi làm việc mắc COVID-19 và muốn 
xét nghiệm, hãy truy cập ochealthinfo.com/covidtest để tìm nơi bạn có thể xét 
nghiệm. 
CÁC NGUỒN HỖ TRỢ LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19 
Để biết thêm thông tin về sự giúp đỡ liên quan đến mua thức ăn, mất việc làm, gặp 
khó khăn đóng tiền thuê nhà, hoặc nhận sự chăm sóc y tế, hãy truy cập 
covid19info.ocgov.com.  

6 feet 

khoảng
cách 

Giữ khoảng cách với 
người khác. Giữ khoảng 
cách ít nhất 6 feet.  

Dùng cánh tay hoặc khăn 
giấy che khi ho hoặc hắt 
hơi. Bỏ khăn giấy đã dùng vào 
thùng rác.  

Rửa tay thường xuyên 
bằng xà phòng và nước  
ít nhất 20 giây.  

Tránh chạm vào mặt. 

Cách Đảm Bảo An Toàn Tại Nơi Làm Việc 
Đeo�khẩu�trang�tại�nơi�làm�việc,�nếu�có�thể.��

Giữ�khoảng�cách�an�toàn�xa�nhất�có�thể,�ít�nhất�6�feet.��

Tránh�dùng�chung�đồ�dùng�với�đồng�nghiệp.�

�Thường�xuyên�vệ�sinh�và�khử�trùng�không�gian�làm�việc�
và�thiết�bị�dùng�chung.��

Đeo khẩu trang tại nơi làm 
việc hoặc ở nơi công cộng nếu 
không thể duy trì khoảng cách 
6 feet,hoặc khi bạn bị bệnh ở 
nhà và ở gần người khác.


