COVID-19:
Cùng nhau làm chậm sự lây lan
Quý vị đã làm đúng khi đi xét nghiệm. Nếu quý vị đang chờ kết quả xét nghiệm và thấy có
triệu chứng hoặc quý vị đã có kết quả dương tính với COVID-19, xin hãy giúp làm chậm sự lây
lan của COVID-19 bằng cách thực hiện ba điều sau:

1. Liệt Kê Những Nơi Mà Quý Vị Đã Tới Trong Vòng 14 Ngày
Qua
• Ghi lại tất cả những nơi mà quý vị đã đến trong vòng 14
ngày qua.
2. Thông Báo Cho Mọi Người Biết Rằng Họ Có Thể Đã Tiếp Xúc
Với Virut
• Lập danh sách tên và thông tin liên lạc của tất cả những
người mà quý vị đã tiếp xúc gần trong vòng 14 ngày qua.
• Tiếp xúc gần có nghĩa là quý vị đã ở gần trong vòng 6 feet
từ 15 phút trở lên với một người nào đó.
• Quét mã QR bên dưới để xem ví dụ về cách thông báo cho
mọi người biết rằng họ có thể đã tiếp xúc với virut.
3. Trả Lời Cuộc Gọi của Nhóm CA COVID
• Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Orange (Sở Y Tế) có
thể gọi cho quý vị nếu kết quả của quý vị là dương tính.
Hãy tìm ID cuộc gọi của “CA COVID Team”.
• Thông báo cho họ biết những người quý vị đã tiếp xúc gần
và địa điểm quý vị đã đến.
• Mọi thông tin quý vị chia sẻ sẽ được giữ kín.
Quý vị cần trợ giúp về cách thông báo cho mọi người biết rằng họ có thể đã
tiếp xúc với virut?
Quét mã QR để truy cập trang mạng của chúng tôi và xem ví dụ bằng tin nhắn
hoặc e-mail cùng nhiều thông tin và nguồn hỗ trợ COVID-19.
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