
Ở nhà, nếu quý vị bị ốm
ngoại trừ khi cần được chăm
sóc y tế khẩn cấp. Hãy gọi cho
nhân viên y tế trước khi đến
để báo với họ rằng quý vị có
thể đã mắc COVID-19. Tránh
đi ra ngoài hoặc sử dụng
phương tiện giao thông công
cộng.
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QUÝ VỊ ĐANG CHỜ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM COVID-19?

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

Cách xa

6 feet

Vệ sinh và khử trùng các bề
mặt "thường xuyên chạm vào"
như điện thoại, nhà vệ sinh,
điều khiển từ xa, mặt kệ và tay
nắm cửa.

Đeo khẩu trang và tránh
tiếp xúc gần nếu có ai đó ở
trong nhà bị ốm. Giữ
khoảng cách ít nhất 6 feet.

Che miệng và mũi bằng khuỷu
tay hoặc khăn giấy khi ho và
hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã dùng
vào thùng rác.

Tránh xài chung vâṭ dụng cá
nhân như cốc, đĩa, dụng cụ ăn
uống, khăn và chăn ga gối đêṃ.

Ở nhà, nếu bị ốm.

Tất Cả Mọi Người Trong Nhà Nên

Tránh chạm tay bẩn vào mặt. 

Nếu quý vị có triệu chứng và đang chờ kết quả xét nghiệm, quý vị nên:

Đeo khẩu trang khi quý vị
ở cùng phòng với những
người khác tại nhà.

Ở trong phòng riêng hoặc
tránh xa những người
khác trong nhà.

Kiểm tra và tự theo dõi
triệu chứng. Nếu các triệu
chứng của quý vị trở nên
nặng hơn, hãy nhận trợ
giúp y tế ngay.

HÃY Ở NHÀ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Hãy ở nhà nếu quý vị bị ốm và tự cách ly trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 của quý vị.
Nếu quý vị không bị ốm, hãy tham khảo với cơ quan của quý vị xem liệu quý vị có nên quay lại làm việc trong
thời gian chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 của quý vị hay không.
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