
CÁCH TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN 
VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC
HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA CHỦNG NGỪA ĐẦY ĐỦ

Nếu quý vị chưa chủng ngừa COVID-19 đầy đủ, quý vị có thể giúp tự bảo 
vệ bản thân và những người khác khỏi COVID-19 với những bước này.

Nhận chủng ngừa 
phòng ngừa COVID-19. 
Các vắc-xin COVID-19 
đã được cấp phép sử 
dụng rất an toàn và hiệu 
quả.

Giữ khoảng cách ít nhất 
6 feet với người không 
sống trong cùng hộ gia 
đình của quý vị. Tránh 
tiếp xúc gần với người bị 
bệnh trong nhà của quý vị 
(giữ khoảng cách ít nhất 6 
feet).

Rửa tay thường xuyên 
bằng xà phòng và nước 
trong ít nhất 20 giây.
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Để biết thêm thông tin về COVID-19, vui lòng truy cập www.ochealthinfo.com/
novelcoronavirus hoặc gọi cho đường dây Đường Dây Giới Thiệu Y Tế (Health Referral Line) 
của Cơ Quan Chăm Sóc Y Tế Quận Cam (OC Health Care Agency) theo số (800) 564-8448.

Tránh đám đông và 
những không gian 
thông khí kém. Nếu 
ở trong nhà, mở cửa 
sổ và cửa chính để 
đưa không khí sạch 
vào nếu có thể.

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

VẮC-XIN COVID-19
Các vắc-xin COVID-19 rất an toàn và hiệu quả. Mọi người từ 12 tuổi trở lên hiện đã hội đủ điều 
kiện để được chủng ngừa COVID-19. Truy cập www.othena.com or https://myturn.ca.gov để 
tìm vắc-xin COVID-19 gần quý vị. Để biết thêm thông tin về các loại vắc-xin COVID-19 ở Quận 
Cam, hãy truy cập COVIDVaccineFacts.com.

Gọi cho Đường Dây Nóng về COVID-19 tại OC theo số (714) 834-2000 nếu có câu hỏi về 
những vấn đề liên quan đến vắc-xin, bao gồm đặt lịch hẹn, chọn địa điểm hoặc hỗ trợ đưa đón. 
Nhân viên tổng đài trực tiếp làm việc Thứ Hai-Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

XÉT NGHIỆM COVID-19 MIỄN PHÍ
Nếu quý vị muốn được xét nghiệm COVID-19, quý vị có thể được nhận miễn phí một bộ xét 
nghiệm, hãy truy cập ochealthinfo.com/covidtest để đặt bộ xét nghiệm.

CÁC NGUỒN LỰC LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19
Để biết thêm thông tin về trợ giúp mua thức ăn, mất việc làm, gặp khó khăn trả tiền thuê nhà, 
hoặc nhận sự chăm sóc y tế, hãy truy cập covid19info.ocgov.com.

Vệ sinh và khử trùng thường 
xuyên, đặc biệt là các bề mặt 
thường xuyên chạm vào như 
điện thoại, mặt bàn và tay nắm 
cửa.

Theo dõi sức khỏe của 
quý vị. Cảnh giác với những 
triệu chứng COVID-19 như 
sốt, ho hoặc thở gấp. Đo 
thân nhiệt của quý vị nếu có 
các triệu chứng.

Xét nghiệm COVID-19 
trước/sau khi đi lại hoặc 
tham gia tụ hội cỡ lớn 
với những người quý vị 
chưa biết về trạng thái 
COVID-19 hay chủng 
ngừa.

Đeo tấm che mặt ở 
những nơi công cộng 
trong nhà, những nơi 
ngoài trời có đông người 
và khi tiếp xúc gần với 
người chưa được chủng 
ngừa.

Cách xa 6 

feet


