Cách ly là gì?
Cách ly dành cho những người không bị bệnh và không
có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19, nhưng những
người này có thể đã tiếp xúc với vi rút. Bạn có thể được
yêu cầu cách ly trong 14 ngày nếu bạn đã tiếp xúc với vi
rút. Nếu ai đó trong nhà bạn kiểm tra dương tính, bạn
nên cách ly.
Việc cách ly giúp bạn tránh xa người khác để bạn không
lây nhiễm cho người khác.
Bạn nên ở nhà và hạn chế đến gần người khác nhiều
nhất có thể. Nhờ người khác đến cửa hàng lấy đồ tạp
hóa hoặc đồ dùng cho bạn. Nếu bạn không thể nhờ ai,
hãy cố gắng đến cửa hàng chỉ khi thật cần thiết. Hãy lựa
thời điểm có ít người tại cửa hàng.

Cố gắng tránh xa những người
khác ít nhất 6 bước chân.

Khi nào nên cách ly:

Bạn nên cách ly trong 14 ngày nếu bạn đã từng tiếp xúc với vi rút.

Nên làm gì khi
cách ly:
• Ở trong nhà của bạn trong 14 ngày.
• Hạn chế khách đến thăm.
• Chỉ rời khỏi nhà khi thật cần thiết hoặc để được chăm sóc y tế.
• Cố gắng tránh xa những người khác ít nhất 6 bước chân.
• Làm sạch các bề mặt thường xuyên chạm vào (điện thoại, tay nắm
cửa, công tắc đèn, tay cầm nhà vệ sinh, tay cầm bồn rửa, mặt bàn và
bất cứ thứ gì bằng kim loại).
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Cách ly là gì?

Nếu bạn bị bệnh khi
cách ly:

Nếu bạn bị sốt, ho, hoặc khó thở, hãy gọi bác sĩ.
Đừng đi đến phòng khám bác sĩ khi chưa gọi điện
trước.

Khi nào bạn có thể dừng
cách ly?
Bạn có thể ngừng cách ly sau 14 ngày nếu bạn không
bị bệnh hay có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19.

Ai cần được kiểm tra
COVID-19?
Không phải tất cả mọi người xung quanh người nhiễm
COVID-19 đều cần được kiểm tra. Nếu bạn có các triệu
chứng như sốt, ho, hoặc khó thở, bạn nên gọi bác sĩ. Bác
sĩ sẽ cho bạn biết nếu bạn cần được kiểm tra.

Rửa tay với xà phòng và
nước trong vòng 20 giây.
• Sau khi ho hoăch hắt hơi.
• Sau khi động vào các bề mặt thường xuyên chạm vào (điện
thoại, tay nắm cửa, công tắc đèn, tay cầm nhà vệ sinh, tay
cầm bồn rửa, mặt bàn và bất cứ thứ gì bằng kim loại).
• Trước khi nấu ăn, ăn, và sau khi đi vệ sinh.
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