
“Bảo vệ bản thân và người khác” Chiến dịch quảng cáo

Bộ công cụ cộng đồng



Kính gửi Các Đối Tác Cộng Đồng:

Do COVID-19 tiếp tục lây lan nhanh chóng trong cộng đồng của chúng ta, OC Health Care Agency 
(HCA, Cơ Quan Y Tế Quận Cam) đã tăng cường đáng kể các cơ hội xét nghiệm miễn phí - đặc biệt là 
trong một số cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của chúng ta. 

Tuy nhiên, cho đến khi có vắc-xin, tất cả chúng ta cần thực hiện phần của mình để làm chậm sự lây lan. 
Vì vậy trong tháng này, HCA sẽ phát động chiến dịch quảng bá và tiếp cận cộng đồng “Hãy Bảo Vệ 
Nhau” với mục đích kêu gọi mọi người ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 bằng cách bảo vệ bản thân 
và những người xung quanh. 

Chiến dịch Hãy Bảo Vệ Bản Thân và Người Khác” này tập trung vào những cách bạn có thể thực hiện 
để làm chậm sự lây lan của bệnh như đeo tấm che mặt, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách sáu 
feet. Những điều nên làm khác cũng được đề cập đến trong bộ tài liệu này.  

Sự hỗ trợ của quý vị rất quan trọng và chúng tôi rất cảm kích việc quý vị giúp truyền tải thông điệp 
quan trọng này cho các thành viên trong gia đình, hàng xóm, bạn bè và những người theo dõi quý vị. 
Việc các nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất của chúng ta nhận được thông tin từ quý vị - một nguồn 
đáng tin cậy - là việc cực kỳ quan trọng. 

Trong bộ tài liệu đính kèm, quý vị sẽ thấy các tài liệu giúp quý vị trao đổi và nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt tập trung vào những cộng đồng khó tiếp cận 
và những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh. Bộ tài liệu này có sẵn bằng tiếng Anh, 
tiếng Tây Ban Nha tiếng Việt, tiếng Trung Hoa, và tiếng Phi. Ngoài ra, các tờ rơi và video bằng nhiều 
ngôn ngữ cũng có sẵn tại  www.ochealthinfo.com/protecteachother.

Quý vị có thể tìm thấy các mục sau trong bộ tài liệu đính kèm:

·      Kịch bản để trò chuyện với một người hoặc một nhóm
·      Những đoạn văn ngắn gọn để quý vị có thể cắt và dán vào tờ thông tin hoặc quảng cáo điện tử
·      Tờ rơi để quý vị có thể in hoặc tải về và gửi qua đường điện tử
·      Các bài đăng trên mạng xã hội để quý vị có thể chỉnh sửa và chia sẻ trên Facebook, Instagram  
        và Twitter

Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ chiến dịch quan trọng này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Chúng tôi 
cần tất cả mọi người trong quận giúp chúng tôi chia sẻ thông tin chính xác về tầm quan trọng của việc 
chăm sóc bản thân và người khác để làm chậm sự lây lan của COVID-19 tại Quận Cam.

Trân trọng,

Clayton Chau, M.D. Ph.D.
Clayton Chau, M.D., Ph. D.
Giám Đốc Cơ Quan và Quyền Viên Chức Y Tế Quận, OC Health Care Agency

https://www.ochealthinfo.com/protecteachother


Kịch bản 
(Quý vị có thể chỉnh sửa để phù hợp quý vị)

Xin chào _______________ 

Tôi có mặt ở đây (hoặc gọi điện) vì tôi (hoặc tên của tổ chức của quý vị) ________________  tin 
rằng chăm sóc cho bản thân và những người xung quanh là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn, tránh 
COVID-19 cho đến khi chúng ta có vắc-xin.

Sau đây là những việc tất cả chúng ta có thể làm để giữ gìn sức khỏe và đảm bảo cho gia đình, bạn 
bè và đồng nghiệp của chúng ta khỏe mạnh. 

Xin hãy làm phần của quý vị bằng cách:
·      Ở nhà nếu quý vị bị ốm
·      Đeo khăn che mặt ở nơi công cộng
·      Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với người khác
·      Rửa tay thường xuyên
·      Vệ sinh và khử trùng các bề mặt
·      Che miệng và mũi khi ho và hắt hơi
·      Tránh chạm vào mặt

Để xem các tờ rơi, video và nhiều thông tin bằng các ngôn ngữ khác bao gồm lời khuyên về những 
việc cần làm nếu quý vị sống trong hộ gia đình đông người, hay quý vị có kết quả xét nghiệm dương 
tính với COVID-19, hãy truy cập: www.ochealthinfo.com/protecteachother 

Hãy giúp bảo vệ bản thân và người chung quanh!
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Bản Sao Tờ Tin Tức

_______________ (tên của tổ chức của quý vị) ủng hộ các nỗ lực của OC Health Care Agency 
(Cơ Quan Y Tế Quận Cam) trong việc khuyến khích mọi người chăm sóc bản thân và những người 
xung quanh.

Cho đến khi chúng ta có vắc-xin, có một số việc tất cả chúng ta có thể làm để giữ gìn sức khỏe 
và đảm bảo gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta được khỏe mạnh. 

Xin hãy làm phần của quý vị bằng cách:
·      Ở nhà nếu quý vị bị ốm
·      Đeo khăn che mặt ở nơi công cộng
·      Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với người khác
·      Rửa tay thường xuyên
·      Vệ sinh và khử trùng các bề mặt
·      Che miệng và mũi khi ho và hắt hơi
·      Tránh chạm vào mặt

Để xem các tờ rơi, video và nhiều thông tin bằng các ngôn ngữ khác bao gồm gợi ý về những 
việc cần làm nếu quý vị sống trong hộ gia đình đông người hay quý vị có kết quả xét nghiệm 
dương tính với COVID-19, hãy truy cập: www.ochealthinfo.com/protecteachother

Hãy giúp bảo vệ bản thân và người chung quanh!
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Tờ rơi

Bạn có thể in hoặc tải xuống và gửi điện tử các tờ rơi sau đây:

VIETNAMESE
·      COVID-19 Cách đeo khăn che mặt
·      Bảo vệ chính bạn và những người xung quanh - phÒng ngỰa sỰ lây lan cỦa COVID-19 
·      Xét nghiệm dương tính với COVID-19
·      Giúp làm chậm sự lây lan - Kể lại các liên hệ
·      Kiểm dịch tại nhà Hướng dẫn
·      Nguy cơ cao hơn đối với COVID 
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https://occovid19.ochealthinfo.com/sites/virus/files/2020-07/VI_COVID-19_How_To_Wear_A_Face_Covering_V2.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-06/Protect_Yourself_%26_Those_Around_You_-_At_Home_%26_Work_VIETNAMESE_FINAL_2020-06-10_KA.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-06/Testing_Positive_for_COVID-19_VIETNAMESE_FINAL_2020-06-10_KA.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Help%20Slow%20the%20Spread%20-%20Telling%20Close%20Contacts%202020-07-20%20-%20Vietnamese.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Quarantine_at_Home_Guidelines_2020-07-15_VIETNAMESE.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Higher_Risk_for_COVID_Flyer_VIETNAMESE_Final_2020-07-06.pdf


Các Bài Đăng Trên Mạng Xã Hội
LÀM CHẬM SỰ LÂY LAN CỦA COVID-19

FACEBOOK:
Hãy làm chậm sự lây lan của COVID-19 bằng cách đeo khăn che mặt, rửa tay thường xuyên và giữ 
khoảng cách 6 feet cách xa những người khác. Truy cập www.ochealthinfo.com/protecteachother 
để biết các gợi ý cơ bản giúp quý vị và gia đình mình an toàn hoặc gọi số (800) 564-8448 để biết 
thông tin y tế về vi-rút, các địa điểm xét nghiệm và hơn thế nữa. #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet 
#ProtectEachOther

INSTAGRAM:
#Slowthespread của #COVID19. Truy cập www.ochealthinfo.com/protecteachother để biết các 
cách giữ an toàn. #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet 

TWITTER:
@ochealth đang đề nghị mọi người làm phần việc của mình và #slowthespread bằng cách đeo 
khăn che mặt, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách 6 feet cách xa những người khác. Hãy 
truy cập www.ochealthinfo.com/protecteachother. #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet 

IMAGE:
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Các Bài Đăng Trên Mạng Xã Hội
CHỜ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

FACEBOOK:
Quý vị đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19? Hãy ở nhà và giữ an toàn cho những người khác. 
Tải về và in ra tờ rơi cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ về những việc cần làm trong thời 
gian chờ kết quả xét nghiệm hoặc nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính tại 
www.ochealthinfo.com/protecteachother. #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet #Quarantine 
#StayHome

INSTAGRAM:
Quý vị đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19? Hãy tìm hiểu cách #slowthespread. Truy cập 
www.ochealthinfo.com/protecteachother. #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet #Quarantine 
#StayHome

TWITTER:
@ochealth đang đề nghị mọi người làm phần việc của mình và #slowthespread. Nếu quý vị 
đang chờ kết quả xét nghiệm, hãy tìm hiểu cách giữ an toàn cho bản thân và người khác bằng 
cách truy cập www.ochealthinfo.com/protecteachother #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet 
#Quarantine #StayHome

IMAGE:
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