CHĂM SÓC NGƯỜI
MẮC COVID-19 TẠI NHÀ
Hỗ Trợ và Trợ Giúp với Các Nhu Cầu Cơ Bản

Phân công một người không có
nguy cơ cao mắc bệnh nặng từ
COVID làm người chăm sóc.
Để tìm hiểu ai có nguy cơ cao hơn,
hãy truy cập
ochealthinfo.com/covidhighrisk.

Trợ giúp với
hướng dẫn của nhà cung cấp
(bác sĩ) về thuốc men và chăm sóc.

Hỗ trợ việc mua thực phẩm, thuốc
men và các nhu cầu cá nhân khác.

Yêu cầu những người bệnh ở nhà
trừ trường hợp đi nhận chăm sóc y
tế khẩn cấp. Hãy gọi trước để báo
với nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe (bác sĩ) rằng họ mắc
COVID-19.

Giúp chăm sóc vật nuôi.
Hạn chế tiếp xúc giữa người
bệnh và các vật nuôi của họ.

Chuẩn Bị Sẵn Sàng và Quan Sát Các Dấu Hiệu Cảnh Báo
Tất cả người chăm sóc và người
tiếp xúc trong hộ gia đình nên
theo dõi các triệu chứng và cách
ly kiểm dịch tại nhà trong ít nhất
14 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng
với COVID-19.

Có sẵn số điện thoại của
nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe (bác
sĩ) của người bệnh.

Kiểm tra và theo dõi các triệu
chứng của họ.
Nếu các triệu chứng của họ nặng
hơn, hãy tìm kiếm trợ giúp y tế ngay.

Để tìm hiểu thêm về cách cách ly
kiểm dịch, hãy truy cập
ochealthinfo.com/quarantine.

Tìm Kiếm Chăm Sóc Y Tế Cấp Cứu Ngay Nếu Quý Vị Thấy Bất Kỳ Triệu Chứng Nào Sau Đây:*
Khó thở
Không thể tỉnh dậy hoặc tỉnh táo
Bị đau hoặc tức ngực dai dẳng
Môi hoặc mặt tái xanh
Mới bị lú lẫn
* Danh sách này không bao gồm tất cả các triệu chứng có thể có.

Hãy gọi 911 hoặc cơ sở cấp cứu gần nhất: Báo với họ rằng quý vị cần trợ giúp y tế cho người mắc COVID-19.
Vui lòng gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (bác sĩ) của người bệnh nếu có các triệu chứng khác nghiêm
trọng hoặc khiến quý vị lo ngại.
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Ngăn Ngừa Sự Lây Lan Của COVID-19 Tại Nhà

Đeo tấm che mặt khi quý vị ở cùng
phòng hoặc ở gần người bệnh. Người
bệnh cũng nên đeo tấm che mặt (nếu
có thể) khi ở gần những người khác.

Tránh để khách đến nhà
nếu không có lý do cực kỳ cần thiết.

Nếu quý vị phải dùng chung
không gian tại nhà, hãy đảm bảo
rằng căn phòng đó có thể lưu
thông không khí tốt. Mở cửa sổ để
tăng cường lưu thông không khí.

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

Tránh chạm vào mặt bằng tay
chưa rửa.

Tránh dùng chung đồ dùng cá
nhân như cốc, đĩa, dụng cụ ăn uống,
.khăn và ga gối

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

Rửa và lau khô tay kỹ càng.

Tách riêng (cách ly) những người
bệnh trong phòng khác hoặc
tránh xa những người khác trong
nhà. Nếu có thể, hãy để họ sử dụng
nhà vệ sinh riêng.

XÉT NGHIỆM COVID-19 MIỄN PHÍ

Nếu quý vị cho rằng quý vị hoặc ai đó ở nhà quý vị đã mắc COVID-19 và muốn xét nghiệm, hãy
truy cập ochealthinfo.com/covidtest để tìm nơi quý vị có thể đến để được xét nghiệm.

CÁC NGUỒN LỰC LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19

Để biết thêm thông tin về sự giúp đỡ liên quan đến mua thực phẩm, mất việc làm, gặp khó khăn
trong việc đóng tiền thuê nhà, hoặc nhận chăm sóc y tế, hãy truy cập together.ocgov.com.
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