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Làm Sạch và Khử Trùng Cơ Sở Của Quý Vị
Mỗi ngày và khi có người nhiễm bệnh
Cập nhật vào 15/6/2021

Vi-rút gây bệnh COVID-19 có thể nằm trên các bề mặt. Mọi người có thể bị nhiễm bệnh nếu họ chạm vào các bề mặt này,
sau đó chạm vào mũi, miệng hoặc mắt của họ. Trong hầu hết các trường hợp, nguy cơ lây nhiễm từ việc chạm vào một bề
mặt ở mức thấp. Cách đáng tin cậy nhất để ngăn chặn lây nhiễm từ các bề mặt là thường xuyên rửa tay hoặc dùng dung
dịch sát trùng tay.
Vệ sinh và khử trùng các bề mặt cũng có thể giảm nguy cơ lây nhiễm.
Luôn làm theo các thực hành tiêu chuẩn và các quy định thích hợp dành riêng cho loại cơ sở của quý vị để biết các tiêu
chuẩn tối thiểu về việc vệ sinh và khử trùng. Hướng dẫn này được chỉ định cho các tòa nhà trong môi trường cộng đồng
và không dùng cho môi trường y tế hoặc cho các cơ sở khác nơi có thể áp dụng các quy định hoặc thực hành cụ thể đối
với việc vệ sinh và khử trùng. Ngoài ra, hướng dẫn này chỉ áp dụng cho hoạt động làm sạch và khử trùng để ngăn chặn sự
lây lan của vi-rút gây bệnh COVID-19. Hướng dẫn không áp dụng cho bất kỳ việc làm sạch hay khử trùng nào cần thiết để
ngăn chặn các mầm bệnh khác lây lan.

Thời điểm nên vệ sinh và thời điểm khử trùng
Vệ sinh bằng các sản phẩm có chứa xà phòng hoặc chất tẩy rửa giúp giảm mầm bệnh trên bề mặt bằng cách loại bỏ chất
gây ô nhiễm và làm giảm nguy cơ lây nhiễm từ các bề mặt.
Khi không có người đã được xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 được xác định là đã có mặt tại đó, thì việc vệ sinh mỗi
ngày một lần thường là đủ để loại bỏ vi-rút có thể có trên các bề mặt và giúp duy trì cơ sở lành mạnh.
Việc khử trùng (bằng chất khử trùng trong Danh sách N của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA)  ) sẽ diệt bất kỳ
mầm bệnh nào có trên các bề mặt, giúp giảm thêm mọi nguy cơ lây nhiễm.
Bạn nên vệ sinh thường xuyên hơn hoặc chọn khử trùng (kết hợp với làm sạch) ở những không gian chung nếu không
gian đó là khu vực có nhiều người qua lại hoặc nếu một số điều kiện nhất định áp dụng có thể làm tăng nguy cơ lây
nhiễm do chạm vào các bề mặt:

•
•
•

Mức độ lây truyền cao của COVID-19 trong cộng đồng;
Tỷ lệ tiêm chủng thấp trong cộng đồng;
Không thường xuyên sử dụng các biện pháp phòng ngừa khác, như đeo khẩu trang (ở người chưa được tiêm chủng)
và vệ sinh tay; hoặc
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•

Không gian có người thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19

Nếu có người bị bệnh hoặc ai đó xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại cơ sở của quý vị trong vòng 24 giờ qua, quý vị
nên vệ sinh VÀ khử trùng không gian đó.

Vệ sinh thường kỳ



Lập kế hoạch

Xác định những gì cần được làm sạch
Xem xét loại bề mặt và tần suất chạm vào các bề mặt đó. Thông thường, càng nhiều người chạm vào một
bề mặt, nguy cơ càng cao. Ưu tiên làm sạch các bề mặt tiếp xúc thường xuyên ít nhất 1 lần/ngày. Nếu
không gian đó là khu vực có nhiều người qua lại, hoặc nếu một số điều kiện nhất định (được liệt kê ở trên)
áp dụng, quý vị có thể chọn làm sạch thường xuyên hơn hoặc khử trùng thêm, ngoài làm sạch.
Xem xét các nguồn lực và thiết bị cần thiết
Lưu ý về tình trạng có sẵn các sản phẩm vệ sinh và thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) phù hợp cho chế phẩm vệ
sinh và chất khử trùng (theo khuyến cáo trên nhãn sản phẩm).



Triển khai

Vệ sinh các bề mặt thường xuyên chạm vào
Vệ sinh các bề mặt thường xuyên chạm vào ít nhất mỗi ngày một lần hoặc thường xuyên tới mức được xác
định là cần thiết. Các ví dụ minh họa về các bề mặt thường xuyên chạm vào bao gồm: bút, quầy, xe đẩy
mua hàng, bàn, tay nắm cửa, công tắc đèn, tay nắm, tay vịn cầu thang, nút bấm thang máy, bàn làm việc,
bàn phím, điện thoại, toa-lét, vòi nước và bồn rửa.
Bảo vệ bản thân và các nhân viên vệ sinh khác

•

Đảm bảo nhân viên vệ sinh được đào tạo về cách sử dụng các sản phẩm vệ sinh (và khử trùng nếu áp
dụng).

•

Đọc nhãn sản phẩm để xác định xem những biện pháp phòng ngừa an toàn nào là cần thiết trong khi
sử dụng sản phẩm. Có thể bao gồm PPE (như găng tay, kính mắt hoặc kính bảo hộ), tăng cường thông
gió hoặc biện pháp phòng ngừa khác.

•

Rửa tay với xà phòng và nước trong vòng 20 giây sau khi vệ sinh. Rửa tay ngay sau khi tháo găng tay.

•

-

Nếu thấy tay bẩn rõ ràng, hãy luôn rửa tay bằng xà phòng và nước.
Nếu không có sẵn xà phòng, nước và không thấy tay lấm bẩn, hãy dùng dung dịch sát trùng tay
chứa cồn có chứa tối thiểu 60% cồn và rửa tay bằng xà phòng và nước càng sớm càng tốt.

Cần đưa ra những lưu ý đặc biệt dành cho người mắc bệnh hen suyễn. Một số sản phẩm tẩy rửa và
khử trùng có thể gây hen suyễn. Tìm hiểu thêm về giảm khả năng bị lên cơn hen khi khử trùng để
phòng ngừa COVID-19.

Khử trùng an toàn khi cần thiết
Nếu quý vị xác định rằng có thể cần khử trùng thường xuyên

•

Nếu nhãn sản phẩm chất khử trùng của quý vị không chỉ rõ là quý vị có thể sử dụng chúng để vệ sinh
và khử trùng, hãy vệ sinh các bề mặt nhìn thấy bị bẩn bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa trước khi khử
trùng.

•

Sử dụng sản phậm khử trùng từ Danh sách N của EPA  có hiệu quả chống lại COVID-19. Kiểm tra để
đảm bảo rằng số đăng ký EPA  trên sản phẩm khớp với số đăng ký trong công cụ tìm kiếm danh
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sách N. Xem Lời khuyên về cách sử dụng công cụ Danh sách N  .

•

Nếu các sản phẩm trên Danh sách N của EPA Chất khử trùng dành cho vi-rút Corona (COVID-19)
 không có sẵn, dung dịch chất tẩy có thể được dùng nếu phù hợp với bề mặt đó.

Luôn làm theo các hướng dẫn trên nhãn để đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả. Nhãn sẽ
chứa thông tin an toàn và hướng dẫn sử dụng. Cất giữ các chất khử trùng ngoài tầm với của trẻ em.
Nhiều sản phẩm khuyên quý vị nên giữ bề mặt ướt bằng chất khử trùng trong một khoảng thời gian
nhất định (xem "thời gian tiếp xúc" trên nhãn sản phẩm).

-

Kiểm tra nhãn sản phẩm xem cần sử dụng loại PPE nào (như găng tay, kính mắt hoặc kính bảo
hộ) dựa trên mối nguy hiểm tiềm tàng.

-

Đảm bảo đủ thông gió (ví dụ, mở cửa sổ).

-

Gắn nhãn các dung dịch tẩy rửa hoặc khử trùng đã pha loãng.

-

Không sử dụng bất kỳ sản phẩm vệ sinh và khử trùng bề mặt nào để lau hoặc tắm cho người
hoặc thú cưng.

Chỉ dùng đúng lượng khuyến nghị trên nhãn thông tin.
Nếu trong chỉ định, cần pha loãng với nước để sử dụng, hãy sử dụng nước ở nhiệt độ phòng (trừ
khi có chỉ định khác trên nhãn).
Bảo quản và sử dụng các hóa chất tránh xa tầm với của trẻ em và vật nuôi.
Không được trộn lẫn các sản phẩm hoặc hóa chất.
Đừng ăn, uống, hít thở hoặc tiêm truyền các sản phẩm làm sạch và khử trùng vào cơ thể hoặc bôi
trực tiếp lên da quý vị. Chúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng.

Xem Sáu bước sử dụng chất khử trùng an toàn và hiệu quả của EPA 

Phương Pháp Khử Trùng Khác
•

Tính hiệu quả của các biện pháp khác để khử trùng bề mặt  , như dùng sóng siêu âm, chiếu xạ bằng tia UV
cường độ cao và đèn LED ánh sáng xanh diệt vi-rút COVID-19 chưa được chứng minh đầy đủ.

•

CDC không khuyến cáo sử dụng các đường ống sát khuẩn. Hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy các
đường ống sát trùng có hiệu quả trong việc giảm lây lan COVID-19. Các loại hóa chất được sử dụng trong
đường ống sát khuẩn có thể gây kích ứng hoặc thương tổn cho da, mắt hoặc cơ quan hô hấp.

•

Trong hầu hết các trường hợp, bạn không nên sử dụng phương pháp tạo sương, phun hơi hay phun tĩnh điện
làm phương pháp chính để khử trùng bề mặt vì một số nguy cơ mất an toàn cần cân nhắc, trừ khi trên nhãn
sản phẩm ghi rõ đó là phương pháp sử dụng.

Vệ sinh và khử trùng các loại bề mặt cụ thể
Các bề mặt mềm như thảm, thảm nhỏ và rèm
•

Vệ sinh bề mặt đó bằng sản phẩm có chứa xà phòng, chất tẩy rửa hoặc các loại sản phẩm vệ sinh khác phù hợp
để sử dụng trên các bề mặt đó.

•

Giặt những món đồ này (nếu có thể) theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Giặt bằng nhiệt độ thích hợp cao nhất và
sấy khô hoàn toàn.

•

Nếu bạn cần khử trùng, hãy sử dụng sản phẩm trong Danh sách N của EPA  , đã được phê chuẩn để sử dụng
trên các bề mặt mềm.

•

Hút bụi như thường lệ.
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Đồ giặt như quần áo, khăn tắm và ga trải giường
•
•
•
•
•

Giặt bằng nhiệt độ thích hợp cao nhất và sấy khô hoàn toàn.
Có thể giặt chung đồ của một người bị bệnh với đồ của người khác.
Nếu xử lý đồ giặt bẩn từ người bị bệnh, hãy mang bao tay và đeo khẩu trang.
Làm sạch khay đựng quần áo hoặc giỏ đựng quần áo theo hướng dẫn đối với các bề mặt.
Rửa tay sau khi xử lý quần áo bẩn.

Các thiết bị điện tử như máy tính bảng, màn hình cảm ứng, bàn phím,
điều khiển từ xa và máy ATM.
•
•
•

Cân nhắc việc bọc thiết bị điện tử bằng tấm phủ có thể lau chùi để vệ sinh và khử trùng dễ dàng hơn.
Làm theo các hướng dẫn và khuyến nghị của nhà sản xuất để làm sạch đồ điện tử.
Đối với các bề mặt điện tử cần được khử trùng, hãy dùng sản phẩm có trong Danh sách N của EPA  đáp ứng
khuyến nghị của nhà sản xuất. Nhiều sản phẩm dành cho đồ điện tử có chứa cồn vì chúng khô nhanh.

Không gian bên ngoài
•

Việc phun sản phẩm vệ sinh và khử trùng ở khu vực ngoài trời - như vỉa hè, đường xá, hoặc tấm phủ bề mặt đều
không cần thiết và có hiệu quả hoặc được khuyên dùng.

•

Các bề mặt tiếp xúc thường xuyên làm bằng nhựa hoặc kim loại, như thanh vịn và kết cấu sân chơi và lan can
nên được làm sạch thường xuyên.

•

Vệ sinh và khử trùng các bề mặt bằng gỗ (kết cấu sân chơi bằng gỗ, ghế băng, bàn) hoặc lớp phủ bề mặt (như
lớp phủ bổi và cát) không được khuyên dùng.

Vệ sinh và khử trùng cơ sở của quý vị khi có người bị bệnh
Nếu có người bị bệnh hoặc xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại cơ sở của quý vị trong vòng 24 giờ qua, quý vị
nên vệ sinh và khử trùng không gian mà người đó sử dụng.
Trước khi vệ sinh và khử trùng

•

Đóng cửa khu vực mà người bệnh đã từng sử dụng và không sử dụng khu vực này cho đến khi hoàn thành việc
vệ sinh và khử trùng.

•

Chờ càng lâu càng tốt (ít nhất là nhiều giờ) trước khi tiến hành vệ sinh và khử trùng.

Trong khi vệ sinh và khử trùng

•

Mở cửa và cửa số, dùng quạt hoặc cài đặt HVAC (điều hòa không khí, thông gió, sưởi ấm) để tăng lưu thông
không khí trong khu vực.

•
•
•

Dùng các sản phẩm từ Danh sách N của EPA  theo hướng dẫn có trên nhãn sản phẩm.

•

Hút bụi không gian đó nếu cần. Dùng máy hút bụi có trang bị các túi và bộ lọc bụi trong không khí hiệu suất cao
(HEPA), nếu có sẵn.

Đeo khẩu trang và bao tay trong khi vệ sinh và khử trùng.
Tập trung vào khu vực mà người bị bệnh hoặc được chẩn đoán nhiễm COVID-19 mới sử dụng trừ khi chúng đã
được vệ sinh và khử trùng.
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•
•

-

Khi hút bụi, tạm thời tắt hệ thống điều hòa không khí, thông gió, sưởi ấm trong phòng, gắn trên cửa sổ
hoặc gắn trên tường để tránh làm nhiễm bẩn bộ HVAC.

-

KHÔNG hủy kích hoạt hệ thống HVAC trung tâm. Những hệ thống này cung cấp khả năng lọc tốt hơn và đưa
không khí bên ngoài vào khu vực chúng hoạt động.

Có thể giặt chung đồ của một người bị bệnh COVID-19 với đồ của người khác, nếu cần.
Đảm bảo sử dụng và bảo quản sản phẩm vệ sinh và khử trùng đúng cách và an toàn, bao gồm bảo quản các sản
phẩm đó an toàn và dùng trang bị bảo hộ cá nhân cần thiết để vệ sinh và các sản phẩm khử trùng.

Nếu thời gian trôi qua chưa tới 24 giờ từ khi người bị bệnh hoặc chẩn đoán mắc COVID-19 ở không gian đó, hãy
vệ sinh và khử trùng không gian này.
Nếu thời gian trôi qua hơn 24 giờ từ khi người bị bệnh hoặc chẩn đoán mắc COVID-19 ở không gian đó, chỉ cần
vệ sinh là đủ. Quý vị có thể chọn cũng khử trùng tùy vào điều kiện nhất định hoặc cơ sở quý vị yêu cầu các biện
pháp thực hành hàng ngày.
Nếu thời gian trôi qua hơn 3 ngày từ khi người bị bệnh hoặc chẩn đoán mắc COVID-19 đã ở không gian đó,
không cần vệ sinh thêm (ngoài thực hành vệ sinh thường kỳ).

Những cân nhắc bổ sung dành cho chủ lao động và nhà vận
hành cơ sở
•
•

Hướng dẫn nhân viên vệ sinh, giặt đồ và nhặt rác để ghi nhận các triệu chứng của COVID-19.
Xây dựng các chính sách để bảo vệ và đào tạo nhân viên trước khi giao nhiệm vụ vệ sinh và khử trùng.

-

Để bảo vệ nhân viên khỏi các hóa chất độc hai, việc đào tạo nên đưa vào cả các chủ đề như thời điểm nên
dùng trang bị bảo hộ cá nhân (PPE), PPE nào cần thiết (tham khảo Tờ dữ liệu về an toàn cho sản phẩm vệ
sinh và khử trùng cụ thể), cách mang, sử dụng và tháo PPE đúng cách và cách thải bỏ PPE phù hợp.

•

Đảm bảo nhân viên được đào tạo để đọc nhãn về mối nguy hiểm của các hóa chất vệ sinh và khử trùng được sử
dụng tại nơi làm việc theo tiêu chuẩn thông tin về mối nguy hiểm của OSHA (29 CFR 1910.1200  ).

•

Tuân thủ các tiêu chuẩn của OSHA về Nguồn Lây Bệnh Qua Máu (29 CFR 1910.1030  ), bao gồm thải bỏ chất
thải được quản lý đúng cách và trang bị bảo hộ cá nhân (29 CFR 1910.132  ).

Hướng dẫn này được chỉ định cho việc vệ sinh và khử trùng các toà nhà trong môi trường cộng đồng để giảm nguy
cơ lây lan COVID-19. Hướng dẫn này không dùng cho môi trường chăm sóc sức khỏe hoặc cho người vận hành các
cơ sở như môi trường làm việc chế biến hoặc sản xuất nông nghiệp và thực phẩm, môi trường làm việc chế tạo hoặc
khu vực chuẩn bị và phục vụ ăn uống, nơi các quy định hoặc thực hành cụ thể về việc vệ sinh và khử trùng có thể áp
dụng.

Thông Tin Thêm
Vệ sinh và khử trùng phương tiện vận chuyển
Hướng Dẫn để Mở Lại Tòa Nhà Sau Thời Gian Đóng Cửa hoặc Giảm Hoạt Động Kéo Dài
Thông gió tòa nhà
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COVID-19
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch
hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
Tìm hướng dẫn mới cho người đã được tiêm chủng đầy đủ. Nếu quý vị chưa được tiêm chủng đầy đủ, hãy tìm địa
điểm tiêm vắc-xin.

Cần Phải Làm Gì Nếu Bị Bệnh
Cập nhật ngày 17 tháng 3 năm 2021

Nếu bị sốt, ho hoặc có các triệu chứng khác, có thể quý vị đã mắc COVID-19. Hầu hết mọi người mắc bệnh nhẹ và có
thể phục hồi tại nhà. Nếu quý vị bị bệnh:

•
•

Theo dõi các triệu chứng của quý vị.
Nếu quý vị có dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp (bao gồm cả khó thở), hãy gọi đến 911.

Các bước giúp ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 nếu quý vị bị
bệnh
Nếu quý vị mắc bệnh COVID-19 hoặc cho rằng quý vị có thể đã mắc bệnh COVID-19, làm theo các bước dưới đây để chăm
sóc bản thân và giúp bảo vệ những người khác trong nhà và cộng đồng của quý vị.

Ở nhà trừ khi cần được chăm sóc y tế
•

Ở nhà Hầu hết mọi người mắc COVID-19 bị bệnh nhẹ và có thể hồi phục tại nhà mà không cần chăm sóc y tế.
Đừng rời khỏi nhà của quý vị, ngoại trừ khi cần sự chăm sóc y tế. Đừng đến các khu vực công cộng.

•

Chăm sóc bản thân. Nghỉ ngơi và uống nước thường xuyên. Dùng các loại thuốc không cần kê toa, chẳng hạn
như acetaminophen, để giúp quý vị cảm thấy tốt hơn.

•

Giữ liên lạc với bác sĩ của quý vị. Gọi điện trước khi đến khám bệnh. Phải tìm sự chăm sóc y tế nếu quý vị bị khó
thở, hoặc có các dấu hiệu cảnh báo cấp cứu, hoặc nếu quý vị nghĩ đó là một trường hợp cần cấp cứu.

•

Tránh dùng giao thông công cộng, đi chung xe hoặc taxi.

Tách bản thân khỏi những người khác
Cố gắng ở trong phòng riêng và tránh xa người khác và thú cưng trong nhà quý vị càng nhiều càng tốt. Nếu có thể,
quý vị nên sử dụng phòng vệ sinh riêng. Nếu quý vị cần ở gần người khác hoặc động vật trong hoặc ngoài nhà, hãy
đeo khẩu trang.

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

1/6

7/19/2021

Cần Phải Làm Gì Nếu Bị Bệnh | CDC

Thông báo chonhững người liên hệ thân thiết với quý vị biết rằng họ có thể đã phơi nhiễm với COVID-19. Người
nhiễm bệnh có thể lây lan COVID-19 bắt đầu 48 giờ (hoặc 2 ngày) trước khi người đó có bất kỳ triệu chứng nào hoặc
có xét nghiệm dương tính. Bằng việc thông báo cho những người liên hệ thân thiết với quý vị biết rằng họ có thể đã
phơi nhiễm với COVID-19, quý vị đang giúp bảo vệ mọi người.

•
•
•

Có hướng dẫn bổ sung cho những người sinh sống trong những khu vực ở gần nhau và nhà ở chung.
Xem COVID-19 và động vật nếu quý vị có thắc mắc về thú nuôi.
Nếu quý vị được chẩn đoán nhiễm COVID-19, nhân viên từ sở y tế có thể gọi cho quý vị. Trả lời cuộc gọi để giúp
làm chậm sự lây lan.

Theo dõi các triệu chứng của quý vị
•
•

Các triệu chứng của COVID-19 bao gồm sốt, ho hoặc các triệu chứng khác.
Thực hiện theo các hướng dẫn chăm sóc từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sở y tế địa phương.
Cơ quan y tế địa phương sẽ đưa ra hướng dẫn cách kiểm tra các triệu chứng của quý vị và báo cáo thông tin.

Thời điểm nên tìm kiếm chăm sóc y tế khẩn cấp
Tìm các dấu hiệu cảnh báo cấp cứu* của COVID-19. Nếu có người đang biểu hiện bất cứ dấu hiệu nào trong số
này, hãy tìm đến dịch vụ cấp cứu y tế ngay lập tức:

•
•
•
•
•

Khó thở
Đau hoặc tức ngực thường xuyên
Trạng thái lẫn lộn mới
Không thể thức dậy hay duy trì sự tỉnh táo
Da, móng tay hoặc môi nhợt nhạt, xám hoặc có màu xanh, tùy vào tông da.

*Danh sách này không bao gồm tất cả các triệu chứng có thể xuất hiện. Hãy gọi ngay cho nhà cung cấp dịch vụ y
tế của quý vị về bất kỳ triệu chứng nào nghiêm trọng hoặc đáng lo đối với quý vị.
Gọi 911 hoặc gọi trước cho cơ sở cấp cứu địa phương: Thông báo cho nhân viên trực tổng đài rằng quý vị đang
tìm kiếm sự chăm sóc cho một người nhiễm hoặc có thể nhiễm COVID-19.

Gọi điện trước khi đến gặp bác sĩ của quý vị
•
•

Hãy gọi điện trước. Có thể hoãn hoặc thực hiện buổi khám định kỳ qua điện thoại hoặc dịch vụ y tế từ xa.
Nếu quý vị có một cuộc hẹn khám bệnh không thể hoãn lại, hãy gọi đến văn phòng bác sĩ của quý vị để thông
báo cho họ quý vị đã mắc hoặc có thể mắc COVID-19. Việc này sẽ giúp phòng khám bảo vệ bản thân họ và các
bệnh nhân khác.

Tiến hành xét nghiệm
•

Nếu quý vị có các triệu chứng COVID-19, hãy tiến hành xét nghiệm. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm 
[224 KB, 2 trang], quý vị hãy tránh xa người khác, kể cả giữ khoảng cách với người sống trong nhà.

•

Quý vị có thể truy cập trang web của sở y tế vùng lãnh thổ, địa phương, bộ lạc  và tiểu bang để tìm thông tin
mới nhất tại địa phương về các địa điểm xét nghiệm.
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Nếu quý vị bị bệnh, hãy đeo khẩu trang che mũi và miệng
•

Quý vị nên đeo khẩu trang che mũi và miệng nếu quý vị phải ở gần người khác hoặc động vật kể cả thú cưng (dù
là ở trong nhà).

•

Quý vị không cần đeo khẩu trang nếu quý vị ở một mình. Nếu quý vị không thể đeo khẩu trang (ví dụ vì gặp vấn
đề khi thở), hãy che miệng khi ho và hắt hơi theo một số cách khác. Cố gắng đứng cách xa người khác ít nhất là 6
feet, tương đương 2 mét. Điều này sẽ giúp bảo vệ những người xung quanh quý vị.

•

Không nên đeo khẩu trang cho trẻ em dưới 2 tuổi, bất kỳ ai bị khó thở, hoặc bất kỳ ai không thể tự tháo khẩu
trang mà không có sự trợ giúp.

Lưu ý: Trong đại dịch COVID-19, khẩu trang cấp y tế dành riêng cho nhân viên y tế và một số người ứng phó đầu tiên.

Che miệng khi ho hoặc hắt hơi
•
•
•

Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi quý vị ho hoặc hắt hơi.
Vất khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác có lót bao rác.
Rửa tay ngay lập tức bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, hãy làm
sạch tay bằng dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn.

Rửa tay thường xuyên
•

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Điều này đặc biệt quan trọng sau khi xì mũi,
ho hoặc hắt hơi; đi vào phòng vệ sinh; và trước khi ăn hoặc chuẩn bị thức ăn.

•

Sử dụng dung dịch sát trùng tay nếu không có sẵn nước và xà phòng. Sử dụng dung dịch sát trùng tay có nồng
độ cồn ít nhất 60%, phủ kín tất cả các bề mặt của bàn tay và chà xát tay với nhau cho đến khi cảm thấy khô.

•
•
•

Xà phòng và nước là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là khi tay bẩn rõ ràng.
Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay chưa rửa sạch
Lời Khuyên về Rửa Tay

Tránh dùng chung đồ dùng cá nhân
•

Không dùng chung bát đĩa, ly uống nước, cốc, dụng cụ ăn uống, khăn hoặc bộ trải giường với người khác trong
nhà quý vị.

•

Rửa kỹ các đồ dùng này sau khi sử dụng bằng xà phòng và nước hoặc cho vào máy rửa chén.

Làm sạch tất cả các bề mặt "hay chạm vào" hàng ngày
•

Làm sạch và khử trùng các bề mặt tiếp xúc thường xuyên trong "phòng bệnh" và phòng vệ sinh; đeo găng tay
dùng một lần. Để người khác làm sạch và khử trùng các bề mặt ở những khu vực chung, nhưng quý vị nên tự
làm sạch phòng ngủ và phòng vệ sinh của mình, nếu có thể.

•

Nếu một người chăm sóc hoặc người khác cần làm sạch và khử trùng phòng ngủ hoặc phòng vệ sinh của
người bệnh, họ nên làm việc này chỉ khi cần thiết. Người chăm sóc/người khác nên đeo khẩu trang và găng tay
dùng một lần trước khi vệ sinh. Họ nên chờ càng lâu càng tốt sau khi người bệnh đã sử dụng phòng vệ sinh,
trước khi bước vào để làm sạch và sử dụng phòng vệ sinh.

Các bề mặt hay chạm vào bao gồm điện thoại, điều khiển từ xa, mặt bếp, mặt bàn, tay nắm cửa, đồ đạc trong
phòng tắm, nhà vệ sinh, bàn phím, máy tính bảng và bàn cạnh giường ngủ.
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•
•

Làm sạch và khử trùng các khu vực có thể có máu, phân hoặc chất dịch cơ thể trên đó.
Sử dụng chất tẩy rửa và chất khử trùng dùng trong gia đình. Làm sạch khu vực hoặc vật dụng bằng xà phòng và
nước hoặc chất tẩy rửa khác nếu bị bẩn. Sau đó, sử dụng chất khử trùng gia dụng.

-

Hãy chắc chắn làm theo các hướng dẫn trên nhãn để đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả.
Nhiều sản phẩm khuyên giữ cho bề mặt ẩm ướt trong vài phút để đảm bảo tiêu diệt vi trùng. Nhiều sản
phẩm cũng khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa như đeo găng tay và đảm bảo quý vị có thông gió tốt
trong quá trình sử dụng các sản phẩm này.

-

Sử dụng sản phẩm từ Danh sách N của EPA: Chất khử trùng đối với vi-rút Corona (COVID-19)  .
Hướng dẫn khử trùng hoàn chỉnh

Khi nào quý vị có thể ở gần người khác sau khi bị bệnh vì COVID-19
Việc quyết định thời điểm quý vị có thể ở gần người khác sẽ không giống nhau tùy vào tình hình khác nhau. Tìm hiểu
xem khi nào quý vị có thể ngừng cách ly ở nhà một cách an toàn.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi thêm nào về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe hoặc sở y tế tiểu bang hoặc địa phương của quý vị.

In Tài Liệu
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10 điều quý vị có thể làm để kiểm soát
triệu chứng COVID-19 của mình tại nhà
Phiên Bản Truy Cập Được: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

Nếu quý vị bị nghi nhiễm hoặc đã được xác nhận mắc COVID-19:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hãy ở nhà không đi làm và
đến trường. Và tránh xa những
nơi công cộng khác. Nếu quý
vị phải ra ngoài, hãy tránh sử
dụng bất kỳ loại phương tiện
giao thông công cộng nào,
tránh đi xe chung hoặc taxi.

7.

Theo dõi các triệu chứng một
cách cẩn thận. Nếu các triệu
chứng của quý vị trở nên xấu
đi, hãy gọi ngay cho nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
của quý vị.

8.

Hãy nghỉ ngơi và uống đủ
nước.

9.

Nếu quý vị có một cuộc hẹn
khám bệnh, hãy gọi điện
trước cho nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe và nói
với họ rằng quý vị đã bị hoặc
có thể bị mắc COVID-19.
Đối với các trường hợp cấp
cứu y tế, hãy gọi 911 và thông
báo cho nhân viên điều
phối rằng quý vị đã bị hoặc có
thể bị mắc COVID-19.

Khi ho và hắt hơi, hãy che
miệng bằng khăn giấy hoặc sử
dụng mặt trong khuỷu tay của
quý vị.

Rửa tay thường xuyên bằng
xà phòng và nước trong ít nhất
20 giây hoặc làm sạch tay bằng
dung dịch sát trùng tay chứa
cồn với nồng độ cồn tối thiểu
60%.
Ở mức nhiều nhất có thể, quý vị
nên ở trong một phòng riêng
và tránh xa những người khác
trong nhà quý vị. Ngoài ra, quý
vị nên sử dụng phòng vệ sinh
riêng, nếu có. Nếu quý vị phải
ở gần người khác trong hoặc
ngoài nhà, hãy đeo khẩu trang.
Tránh dùng chung vật dụng
cá nhân với người khác trong
gia đình của quý vị, như bát đĩa,
khăn tắm và ga trải giường.

10. Lau sạch tất cả các bề mặt

9 1 1

thường xuyên chạm vào, như
kệ bếp, mặt bàn và tay nắm
cửa. Sử dụng khăn lau hoặc
bình xịt làm sạch gia dụng,
theo hướng dẫn trên nhãn.

cdc.gov/coronavirus
MP 315822-A 01 tháng 07 năm 2020
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Bạn Có Biết
•Nước rửa tay và khăn lau không chứa cồn có thể không giết chết COVID-19
o CDC tuyên bố: "Rửa tay bằng xà phòng và nước là cách tốt nhất để loại bỏ vi trùng trong hầu
hết các tình huống. Nếu không có sẵn xà phòng và nước, bạn có thể sử dụng chất khử trùng tay có
cồn chứa ít nhất 60% cồn. Bạn có thể biết liệu chất khử trùng có chứa ít nhất 60% cồn hay không
bằng đọc nhãn sản phẩm.

•Không phải tất cả các sản phẩm khử trùng và khăn lau đều diệt được COVID-19!
o CDC và EPA đã cung cấp hướng dẫn về "Vệ sinh và Khử trùng Không gian Công cộng, Nơi
làm việc, Doanh nghiệp, Trường học và Gia đình" và "Công cụ Quyết định Vệ sinh và Khử trùng."
EPA cung cấp danh sách các sản phẩm khử trùng được sử dụng đặc biệt cho Covid-19

•Thời gian tiếp xúc với chất khử trùng cụ thể là rất quan trọng để tiêu diệt COVID-19!
o Không đủ thời gian tiếp xúc khi sử dụng sản phẩm khử trùng sẽ không diệt được COVID-19
một cách hiệu quả. EPA tuyên bố "hãy luôn tuân theo thời gian tiếp xúc, đó là khoảng thời gian bề
mặt phải ướt thấy rõ..." Lưu ý rằng các chất khử trùng khác nhau có thời gian tiếp xúc khác nhau và
thời gian có thể thay đổi từ 30 giây đến 30 phút

•Thuốc sát trùng phải được sử dụng đúng cách để an toàn và hiệu quả!
o Ví dụ, thuốc tẩy phải được pha loãng đúng cách để an toàn và hiệu quả chống lại COVID-19.
CDC đã cung cấp hướng dẫn SP EC I FIC về cách làm sạch và khử trùng bằng cách trộn thuốc tẩy
với nước. EPA đã cung cấp hướng dẫn sử dụng quy trình sáu bước để sử dụng an toàn và hiệu quả
các chất khử trùng
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Các Khuyến nghị về Giãn cách Xã hội
1) Nhóm dân số Dễ bị Tổn thương: Hạn chế Ra ngoà
• Nhóm dân số dễ bị tổn thương bao gồm những người
o 60 tuổi trở lên
o Những người mắc một số tình trạng sức khỏe như bệnh tim, bệnh phổi, tiểu đường, bệnh
thận và hệ thống miễn dịch suy yếu
• Đối với những nhóm dân số dễ bị tổn thương, đừng ra ngoài trừ khi rất cần thiết. Hãy ở nhà. Tránh
những người bị bệnh

2) Nơi làm việc và Doanh nghiệp: Giảm Tiếp xú
• Đình chỉ việc nhân viên đi lại không cần thiết
• Đảm bảo nhân viên thực hành giãn cách xã hội và không làm việc gần nhau trong phạm vi 2 mét
• Yêu cầu nhân viên thiết yếu ở nhà khi họ bị ốm và tăng cường linh hoạt tối đa trong việc hưởng
chế độ nghỉ ốm
• Không yêu cầu ghi chú từ bác sĩ đối với nhân viên đang bị bệnh
• Tối đa hóa các tùy chọn chữa bệnh trực tuyến
• Những người cần có mặt tại nơi làm việc để cung cấp các dịch vụ thiết yếu mang lại lợi ích to lớn
cho cộng đồng phải thực hiện các bước tại nơi làm việc của họ để giảm thiểu rủi ro

3) Hủy các Sự kiện Không Cần thiế
• Hủy các sự kiện không cần thiết
• Không tham gia bất kỳ sự kiện hoặc buổi hội họp nào nếu bị ốm
• Đối với các sự kiện không bị hủy, chúng tôi khuyên bạn nên
o Cung cấp sẵn khả năng rửa tay, nước rửa tay và khăn giấy
o Thường xuyên vệ sinh các khu vực bề mặt có mật độ tiếp xúc cao như mặt bàn và tay vịn
o Tìm cách thực hiện giãn cách xã hội
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4) Trường học: An toàn là Trên Hế
• Không cho con bạn đến trường học/nhà trẻ nếu bị ốm
• Nếu bạn có con bị bệnh mãn tính, hãy hỏi ý kiến bác sĩ của trẻ về việc đi học/đi nhà trẻ
• Các trường học nên trang bị cho tất cả các lớp học nước rửa tay và khăn giấy
• Đề nghị lên lịch lại hoặc hủy các sự kiện không cần thiết
• Tìm hiểu các phương thức giảng dạy từ xa và trực tuyến để tiếp tục học
• Các trường học nên phát triển một kế hoạch về việc đóng cửa trường học trên toàn thành phố, và
các gia đình nên chuẩn bị cho việc đóng cửa tiếp theo

5) Di chuyển trên Phương tiện: Vệ sinh và Bảo v
• Tăng cường làm sạch xe và các khu vực bề mặt tiếp xúc nhiều
• Cung cấp nước rửa tay/nước rửa tay và khăn giấy trong nhà ga và trên xe
• Đảm bảo thực hiện các hoạt động giãn cách xã hội ở mức độ có thể

6) Nơi Chăm sóc Sức khỏe: Phòng tránh càng nhiều càng tốt, bảo vệ những người dễ bị tổn
thươn
• Các cơ sở chăm sóc dài hạn phải có kế hoạch COVID-19 phù hợp với CDC hoặc hướng dẫn của
tiểu bang
• Các cơ sở chăm sóc dài hạn nên hạn chế tất cả các chuyến thăm ngoại trừ một số tình huống
chăm sóc nhân ái, chẳng hạn như các tình huống cuối đời
• Công chúng nên tránh đến các cơ sở y tế như bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc
dài hạn, ngay cả khi bạn không bị bệnh
• Nếu bạn bị ốm, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước thời hạn, và
bạn có thể được phục vụ qua điện thoại hoặc các tùy chọn chăm sóc sức khỏe từ xa
• Không đến các phòng cấp cứu trừ khi cần thiết
• Thực hiện theo hướng dẫn và chỉ dẫn của tất cả các cơ sở
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7) Mọi người: Làm tròn nghĩa v
Cách tốt nhất cho tất cả cư dân Wichita Falls và Hạt Wichita giảm nguy cơ mắc bệnh, như đối với cảm
lạnh theo mùa hoặc cúm, vẫn được áp dụng để ngăn ngừa COVID-19
• Rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây
• Ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay hoặc khăn giấy. Vứt khăn giấy vào thùng rác
• Ở nhà nếu bạn bị bệnh
• Tránh chạm vào mặt
• Hãy thử cách khác để bắt tay, như một cái vẫy tay chẳng hạn
• Nếu bạn vừa trở về từ một quốc gia, tiểu bang hoặc khu vực đang bị nhiễm COVID-19, hãy theo
dõi sức khỏe của bạn, đo nhiệt độ hai lần mỗi ngày và theo dõi các triệu chứng của COVID-19.
Không tham gia các cuộc hội họp
• Nếu bạn có các triệu chứng ở nhà, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn để được
hướng dẫn thêm
• Không có khuyến cáo đeo khẩu trang vào thời điểm này để tránh bị bệnh

Bạn cũng có thể chuẩn bị cho sự gián đoạn do đại dịch này gây ra. Các hành động chuẩn bị bao gồm
• Chuẩn bị làm việc tại nhà nếu điều đó có thể cho công việc của bạn và người sử dụng lao động
của bạn
• Đảm bảo rằng bạn có nguồn cung cấp tất cả các loại thuốc thiết yếu cho gia đình mình
• Chuẩn bị kế hoạch chăm sóc trẻ nếu bạn hoặc người chăm sóc bị ốm
• Hãy sắp xếp về cách gia đình bạn sẽ quản lý việc đóng cửa trường học
• Lập kế hoạch về cách bạn có thể chăm sóc một thành viên trong gia đình bị bệnh mà bản thân
không bị ốm
• Chăm sóc lẫn nhau và hỏi thăm qua điện thoại về bạn bè, gia đình và hàng xóm, những người dễ
bị bệnh nặng hoặc tử vong nếu họ bị nhiễm COVID-19
• Giữ không gian chung sạch sẽ để giúp duy trì một môi trường lành mạnh cho bạn và những người
khác. Các bề mặt thường xuyên chạm vào nên được làm sạch thường xuyên bằng bình xịt khử
trùng, khăn lau hoặc các sản phẩm tẩy rửa gia dụng thông thường
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ĐĂNG KÝ VÀO DANH SÁCH CHỜ COVID-19 TRỰC TUYẾN
TRUY CẬP TRANG WICHITAFALLSTX.GOV VÀ NHẤP
VÀO NÚT COVID-19 VÀNG LỚN TRÊN TRANG CHỦ.
TRÊN TRANG COVID-19, NHẤP VÀO LIÊN KẾT ĐĂNG
KÝ VÀO DANH SÁCH CHỜ VẮC-XIN.

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀO DANH SÁCH CHỜ
CHI TIẾT. MỘT KHI BẠN ĐIỀN ĐƠN XONG, BẠN SẼ
NHẬN MỘT MÃ XÁC NHẬN. BẠN KHÔNG CẦN PHẢI
LƯU MÃ XÁC NHẬN. MÃ NÀY CHỈ XÁC NHẬN RẰNG
TÊN BẠN ĐÃ ĐƯỢC THÊM VÀO DANH SÁCH CHỜ.
KHI VẮC-XIN VỀ ĐẾN VÀ CƠ QUAN Y TẾ SẴN SÀNG LÊN LỊCH
VỚI MỘT PHÒNG KHÁM, HỌ SẼ THEO THỨ TỰ TRÊN DANH
SÁCH CHỜ VÀ HỆ THỐNG SẼ GỬI MỘT TIN NHẮN VĂN BẢN ĐẾN
ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN ĐỂ THÔNG BÁO VỀ PHÒNG KHÁM NÀO
SẴN SÀNG PHỤC VỤ. HÃY NHẤN VÀO LIÊN KẾT TRONG TIN
NHẮN VÀ LÀM THEO HƯỚNG DẪN ĐỂ CHỌN NGÀY VÀ GIỜ HẸN.

MỘT KHI BẠN ĐÃ CHỌN NGÀY VÀ GIỜ HẸN, HÃY
NHỚ MANG THEO ẢNH CHỤP MÀN HÌNH MÃ QR
HOẶC IN MÃ QR CỦA BẠN RA.

WICHITA FALLS - KHU Y TẾ CÔNG CỘNG HẠT WICHITA

7/19/2021

Cách Bảo Vệ Bản Thân Và Người Khác | CDC

COVID-19
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch
hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
Tìm hướng dẫn mới cho người đã được tiêm chủng đầy đủ. Nếu quý vị chưa được tiêm chủng đầy đủ, hãy tìm địa
điểm tiêm vắc-xin.

HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC TIÊM CHỦNG

Cách Bảo Vệ Bản Thân Và Người Khác
Cập nhật vào 11/6/2021

Đeo khẩu trang
•

Nếu quý vị chưa được tiêm chủng đầy đủ và ở độ tuổi từ 2 tuổi trở lên, quý vị nên đeo khẩu trang ở môi trường
công cộng trong nhà.

•

Nhìn chung, quý vị không cần đeo khẩu trang ở ngoài trời.

-

Ở những khu vực có số ca COVID-19 lớn, hãy cân nhắc đeo khẩu trang ở nơi đông đúc ngoài trời và khi
tham gia các hoạt động tiếp xúc gần với những người chưa được tiêm chủng đầy đủ.

•

Những người đang có bệnh hoặc đang dùng thuốc làm suy yếu hệ miễn dịch thì có thể KHÔNG được bảo vệ
ngay cả khi đã được tiêm chủng đầy đủ. Họ nên tiếp tục thực hiện tất cả các các biện pháp phòng ngừa được
khuyến nghị cho những người chưa được chủng ngừa, bao gồm cả việc đeo khẩu trang vừa khớp mặt, cho đến
khi được nhà cung cấp dịch vụ y tế đưa ra lời khuyên khác.

•

Nếu quý vị đã được tiêm chủng đầy đủ, tham khảo Khi quý vị đã được tiêm chủng đầy đủ.

Bắt buộc phải đeo khẩu trang trên máy bay, xe buýt, tàu hỏa và các phương tiện giao thông công cộng khác khi nhập
cảnh vào, đi nội trong hoặc ra khỏi Hoa Kỳ và tại các trung tâm vận chuyển của Hoa Kỳ như sân bay và nhà ga. Du
khách không bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các không gian ngoài trời trên phương tiện vận chuyển (ví dụ
như trên phà hoặc trên tầng cao nhất của xe buýt). CDC khuyến cáo những du khách chưa được tiêm chủng đầy
đủ tiếp tục giữ khoảng cách khi di chuyển.

Giữ khoảng cách 6 feet với người khác
•
•

Bên trong nhà quý vị: Tránh tiếp xúc gần với người bệnh.

-

Nếu có thể, hãy duy trì khoảng cách 6 feet hoặc 2 mét giữa người bị bệnh và những người sống cùng nhà.

Bên ngoài nhà quý vị: Giữ khoảng cách 6 feet với những người không cùng sống trong nhà quý vị.

-

Hãy nhớ rằng một số người không có triệu chứng có thể có khả năng lây truyền vi-rút.
Duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet (khoảng 2 chiều dài cánh tay) với người khác.
Giữ khoảng cách với người khác là điều rất quan trọng đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh
nặng.

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Cách Bảo Vệ Bản Thân Và Người Khác | CDC

Hãy Tiêm Chủng
•
•
•

Các loại vắc-xin COVID-19 đã được cho phép có thể bảo vệ quý vị khỏi COVID-19.
Quý vị nên a tiêm vắc-xin COVID-19 khi có vắc-xin cho quý vị.
Sau khi được tiêm chủng đầy đủ, có vị lại có thể bắt đầu thực hiện một số việc mà quý vị đã phải dừng lại do đại
dịch.

Tránh đám đông và những nơi thông gió kém.
•

Quý vị có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao khi ở nơi đông người như nhà hàng, quán bar, trung tâm thể thao
hoặc rạp chiếu phim.

•
•

Tránh không gian trong nhà không có không khí trong lành từ ngoài trời càng nhiều càng tốt.
Nếu ở trong nhà, hãy đưa không khí trong lành vào bằng cách mở cửa và cửa sổ, nếu có thể.

Rửa tay thường xuyên
•

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong tối thiểu 20 giây đặc biệt là sau khi đến khu vực công cộng
hoặc sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi.

•

Điều đặc biệt quan trọng là cần rửa tay:

-

Trước khi ăn hoặc chuẩn bị đồ ăn
Trước khi chạm vào mặt quý vị
Sau khi dùng toa-lét
Sau khi rời khỏi khu vực công cộng
Sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi
Sau khi cầm khẩu trang của quý vị
Sau khi thay bỉm
Sau khi chăm sóc người bệnh
Sau khi chạm vào động vật hoặc thú nuôi

•

Nếu không có xà phòng và nước, sử dụng dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn. Xoa dung dịch đều
ra toàn bộ bàn tay và chà hai tay vào nhau cho đến khi khô.

•

Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay chưa rửa sạch.

Che miệng khi ho và hắt hơi
•

Nếu đang đeo khẩu trang: Quý vị có thể ho hoặc hắt hơi vào khẩu trang của mình. Đeo khẩu trang sạch, mới
ngay khi có thể và rửa tay.

•

Nếu đang không đeo khẩu trang, hãy:

•

-

Luôn luôn che miệng và mũi bằng khăn giấy khi quý vị ho hoặc hắt hơi hoặc sử dụng bên trong khuỷu tay
và không khạc nhổ.

-

Vứt khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác.

Rửa tay ngay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có sẵn nước và xà phòng, hãy vệ sinh tay
bằng dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn.

Vệ sinh và khử trùng
•

Vệ sinh hàng ngày các bề mặt tiếp xúc thường xuyên. Bao gồm bàn, tay nắm cửa, công tắc đèn, mặt kệ bếp, tay
nắm, bàn làm việc, điện thoại, bàn phím, toa-lét, vòi nước và bồn rửa.

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Cách Bảo Vệ Bản Thân Và Người Khác | CDC

•

Nếu có người mắc bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, hãy khử trùng các bề mặt tiếp
xúc thường xuyên. Sử dụng sản phẩm khử trùng gia dụng có trong Danh sách N của EPA: Các chất khử trùng
dùng cho Vi-rút Corona (COVID-19)  theo chỉ dẫn trên nhãn của nhà sản xuất.

-

Nếu bề mặt bị bẩn, hãy làm sạch bằng chất tẩy rửa hoặc xà phòng và nước trước khi khử trùng.

Theo dõi sức khỏe hàng ngày
•
•
•

Cảnh giác với các triệu chứng. Theo dõi sốt, ho, hụt hơi hoặc các triệu chứng khác của COVID-19.

-

Đặc biệt quan trọng nếu quý vị đang chạy việc vặt thiết yếu, tới văn phòng hoặc nơi làm việc và ở các môi
trường khó có thể giữ khoảng cách 6 feet với người khác.

Đo thân nhiệt nếu thấy các triệu chứng diễn tiến.

-

Không đo thân nhiệt trong vòng 30 phút sau khi tập thể dục hoặc uống thuốc có thể làm hạ thân nhiệt của
quý vị như acetaminophen.

Làm theo Hướng dẫn của CDC nếu các triệu chứng tiến triển.

Các Trang Liên Quan

›

Ngăn Ngừa Bệnh

›

Các triệu chứng

›

COVID-19 lây lan như thế nào

›

Nếu Quý Vị Bị Bệnh

›

Người có nguy cơ cao

›

Câu Hỏi Thường Gặp

›

Sử dụng dung dịch sát trùng tay

Cập nhật lần cuối ngày 11 tháng 6 năm 2021

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Wichita Falls - Khu Y tế Công cộng Hạt Wichita
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Thành phố Wichita Falls

Hướng dẫn Cách ly Wichita Falls/Khu Y tế Công cộng Hạt Wichita - Không là Hộ Gia đình

Thời gian cách ly là 10 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với trường hợp dương tín
Tiêm chủng đầy đủ (14 ngày kể từ liều cuối cùng - qua một chuỗi 2 liều): không cần cách ly trừ
khi người đó có triệu chứn
Dương tính trong 90 ngày qua - không bắt buộc phải cách ly trừ khi người đó có triệu chứn
*Người bị bệnh có thể lây truyền hai ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng

Cách xác định rủi ro truyền nhiễm:

Rủi ro Ca

Rủi ro Vừ

Cách ly 10 ngà

Cách ly 10 ngà

Rủi ro Thấ
Không Cách ly

Những điều bạn có thể làm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người khác
Duy trì khoảng cách an toàn với những người khác - chúng tôi đề nghị 2m
Rửa tay thường xuyên trong ít nhất 20 giây
Đeo khẩu trang/khăn che mặt khi bạn ở gần những người không sống trong nhà bạn
Ở nhà khi bạn bị bệnh
Tầm nhìn của Chúng tôi: Con người Khỏe mạnh, Cộng đồng Khỏe mạn
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Sứ mệnh của Chúng tôi: Ngăn ngừa Bệnh tật và Thương tích, Thúc đẩy một Cộng đồng Lành mạnh và
An toàn, Bảo vệ Tất cả các Thành viên trong Cộng đồng của Chúng tô

Wichita Falls - Khu Y tế Công cộng Hạt Wichita
1700 Third St. | Wichita Falls, TX 76301 | 940-761-7800 | www.healthwichitafallstx.gov
Thành phố Wichita Falls

Ngừng Cách ly và Kiểm dịc
COVID-1
24/02/2

MỘT CA BỆNH có bệnh nhẹ đến trung bình1 và không được xác định là suy giảm miễn dịch nghiêm
trọng3
• Ca bệnh (người đã/đang có triệu chứng) phải cách ly trong 10 ngày kể từ khi có triệu chứng, kể cả
3 ngày liên tục không có triệu chứng
o Nếu một cá nhân có các triệu chứng được cho là của một bệnh mãn tính nhưng cũng là một
triệu chứng của COVID-19, thì cá nhân đó sẽ cần một xét nghiệm âm tính để có thể phân biệt giữa
COVID-19 và bệnh mãn tính; có thể chấp nhận được, nhưng có thể cần xét nghiệm bổ sung, nếu
được chỉ định lâm sàng theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của cá nhân
• Ca bệnh (đã không/hiện không có triệu chứng) phải cách ly trong 10 ngày kể từ ngày xét nghiệm
dương tính
• Ca bệnh được cho về khi các tiêu chí này được đáp ứng
• Sau đây là các bước tiếp theo, nhưng không yêu cầu làm theo sau khi các thông số được cung
cấp. Quá trình cho về thích hợp phải được lựa chọn dựa trên việc cá nhân có chọn xét nghiệm hay
không
• Tiêu chí cho về
1.Khi các tiêu chí trên được đáp ứng, ca bệnh có thể chọn xét nghiệm lại và sử dụng các
hướng dẫn sau
• Trong khi chờ xét nghiệm, ca bệnh có thể rời khỏi nhà, nhưng phải đeo khẩu trang
và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (hạn chế tiếp xúc, rửa tay, giữ khoảng cách
• Nếu dương tính, ca bệnh này phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà trong thời gian 14
ngày (bắt đầu từ ngày 11) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (hạn chế tiếp xúc, rửa
tay, giữ khoảng cách
• Nếu âm tính, ca bệnh không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà, nhưng nên
luôn luôn khuyến khích; cá nhân PHẢI tuân theo bất kỳ luật tiểu bang/Lệnh của Thống đốc
2. Một khi các tiêu chí trên được đáp ứng, ca bệnh có thể chọn không xét nghiệm lại. Cá
nhân đó sẽ được đối xử như thể họ có kết quả dương tính và phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà
trong thời gian 14 ngày (điều này bắt đầu từ ngày 11) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích
hợp (hạn chế tiếp xúc, rửa tay, giữ khoảng cách)
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Ngừng Cách ly và Kiểm dịch • COVID-19

Thành phố Wichita Falls

Đối với CA BỆNH với bệnh nặng2 và/hoặc được xác định là suy giảm miễn dịch nghiêm trọng
• Ca bệnh (người đã/đang có triệu chứng) phải cách ly trong 20 ngày kể từ khi có triệu chứng, kể cả
3 ngày liên tục không có triệu chứng
o Nếu cá nhân có các triệu chứng được cho là do bệnh mãn tính nhưng cũng là triệu chứng của
COVID-19, thì cá nhân đó sẽ cần ít nhất một xét nghiệm âm tính để có thể phân biệt giữa COVID-19
và bệnh mãn tính; một lần xét nghiệm thể chấp nhận được, nhưng có thể cần xét nghiệm bổ sung,
nếu được chỉ định lâm sàng theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của cá
nhân
• Ca bệnh (đã không/hiện không có triệu chứng - điều này chỉ dành cho ca bệnh bị tổn thương miễn
dịch nghiêm trọng không có triệu chứng) phải được cách ly trong 14 ngày kể từ ngày xét nghiệm dương
tính
• Ca bệnh được cho về khi các tiêu chí này được đáp ứng
•Tiêu chí cho về
1.Khi các tiêu chí trên được đáp ứng, ca bệnh có thể chọn xét nghiệm lại và sử dụng các
hướng dẫn sau
• Trong khi chờ xét nghiệm, ca bệnh có thể rời khỏi nhà, nhưng phải đeo khẩu
trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (hạn chế tiếp xúc, rửa tay, giữ khoảng cách
• Nếu dương tính, ca bệnh này phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà trong thời gian
14 ngày (bắt đầu từ ngày 21) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (hạn chế tiếp xúc,
rửa tay, giữ khoảng cách
• Nếu âm tính, ca bệnh không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà, nhưng
nên luôn được khuyến khích đeo; cá nhân PHẢI tuân theo bất kỳ luật tiểu bang/Lệnh của Thống đốc
1. Một khi các tiêu chí trên được đáp ứng, ca bệnh có thể chọn không kiểm tra lại. Cá nhân
sẽ được đối xử như thể họ có kết quả xét nghiệm dương tính và phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà
trong thời gian 14 ngày (bắt đầu từ ngày 21) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (hạn
chế tiếp xúc, rửa tay, tránh xa thể chất)
NGƯỜI TRONG NHÀ ĐÃ TIẾP XÚC với một ca bệnh
• Phải tiếp tục cách ly trong thời gian 10 ngày kể từ khi ca bệnh cải thiện về mặt triệu chứng
• Nếu CA BỆNH không có triệu chứng thì thời gian cho người trong nhà đã tiếp xúc là 10 ngày kể từ
ngày ca bệnh xét nghiệm dương tính
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Ngừng Cách ly và Kiểm dịch • COVID-19

Thành phố Wichita Falls

• KHÔNG bắt buộc phải cách ly nếu trước đó được chẩn đoán mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày
qua và không có triệu chứng
• KHÔNG phải cách ly nếu đã được tiêm phòng đầy đủ; phải qua ít nhất 14 ngày kể từ ngày tiêm
chủng cuối cùng
• Nếu các triệu chứng tiến triển, chúng tôi khuyến khích xét nghiệm ngay lập tức. Nếu dương tính thì
coi như là một CA BỆNH. Nếu âm tính, hãy tiếp tục với dấu đầu dòng trước
!

Nếu người đã tiếp xúc có triệu chứng từ chối xét nghiệm, họ sẽ phải tuân theo các yêu cầu

sau
" Sau khi đáp ứng các tiêu chí 10 ngày, như trên, cá nhân sẽ được đối xử như thể họ có
kết quả dương tính và phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà trong thời gian 14 ngày (điều này bắt đầu
từ ngày 11) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp ( hạn chế tiếp xúc, rửa tay, giữ
khoảng cách)
MỘT NGƯỜI TIẾP XÚC với một ca bệnh (trong vòng 2 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng cho đến
ngày hôm nay)
" Phải tiếp túc cách ly trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc với ca bệnh
" KHÔNG bắt buộc phải cách ly nếu trước đó được chẩn đoán mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày
qua và không có triệu chứng
" KHÔNG phải cách ly nếu đã được tiêm phòng đầy đủ; phải qua ít nhất 14 ngày kể từ ngày tiêm
chủng cuối cùng
" Nếu các triệu chứng tiến triển, chúng tôi khuyến khích xét nghiệm ngay lập tức. Nếu dương tính thì
coi như là một CA BỆNH. Nếu âm tính, hãy tiếp tục với dấu đầu dòng trước
!

Nếu người đã tiếp xúc có triệu chứng từ chối xét nghiệm, họ sẽ phải tuân theo các yêu cầu

sau
"Sau khi đáp ứng các tiêu chí 10 ngày, như trên, cá nhân sẽ được đối xử như thể họ
có kết quả dương tính và phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà trong thời gian 14
ngày (điều này bắt đầu từ ngày 11) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích
hợp ( hạn chế tiếp xúc, rửa tay, giữ khoảng cách)
Người sử dụng lao động, bao gồm các cơ sở chăm sóc sức khỏe, có thể yêu cầu các tiêu chuẩn trở lại
làm việc nghiêm ngặt hơn. Giấy phép từ Khu Y tế không nhất thiết cho thấy việc trở lại làm việc được
chủ lao động cho phép. Phải thực hiện theo các nguyên tắc trên bất kể yêu cầu của nhà tuyển dụng. Các
cá nhân phải liên lạc trực tiếp với chủ lao động và nhà cung cấp dịch vụ y tế của họ về các yêu cầu cho
phép
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Ngừng Cách ly và Kiểm dịch • COVID-19

Thành phố Wichita Falls

Định nghĩa
1. Bệnh COVID-19 từ nhẹ đến trung bình: không phải nhập viện do COVID-1
2. Bệnh COVID-19 nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng: nhập viện do COVID-1
3. Suy giảm miễn dịch nặng: do bác sĩ xác định hoặc một ca bệnh cho thấy họ đang điều trị ung thư
bằng hóa chất, nhiễm HIV chưa được điều trị, rối loạn suy giảm miễn dịch và dùng prednisone> 20mg/
ngày trong hơn 14 ngày.
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Cách đeo và tháo khẩu trang dùng một lầ
Khẩu trang dùng một lần nên dùng một lần rồi vứt vào thùng rác. Tháo và thay khẩu trang khi bị ẩm hoặc
ướt. Khẩu trang sẽ không còn hiệu quả khi bị ẩm hoặc ướt
Cách đeo khẩu tran
• Rửa tay bằng xà phòng và nước trước khi chạm vào khẩu trang. Nếu không có nước, hãy sử dụng
chất khử trùng tay có cồn
• Lấy khẩu trang ra khỏi hộp và đảm bảo không có vết rách hoặc lỗ rõ ràng ở hai bên khẩu trang. Chỉ
cầm vào dây buộc, vòng hoặc dây của khẩu trang
• Xác định mặt nào của khẩu trang là mặt trên. Mặt của khẩu trang có một cạnh cứng có thể uốn
cong là phần trên cùng và được dùng để tạo khuôn hình cho mũi của bạn
• Xác định mặt nào của khẩu trang là mặt trước. Mặt có màu của khẩu trang thường là mặt trước và
phải quay ra khỏi mặt bạn, trong khi mặt trắng chạm vào mặt bạn
• Làm theo hướng dẫn bên dưới cho loại khẩu trang bạn đang sử dụng
o Khẩu trang với vòng đeo tai: Cầm vòng đeo tai của khẩu trang. Đặt một vòng quanh mỗi tai
o Khẩu trang có dây buộc: Đưa khẩu trang ngang với mũi và đặt dây buộc qua đỉnh của bạn và
thắt một chiếc nơ. Sau đó lấy các dây buộc dưới cùng, mỗi dây buộc ở mỗi tay và cố định bằng một
chiếc nơ ở gáy
o Khẩu trang có dây đeo: Dùng đầu ngón tay nắm phần mũi hoặc phần trên, để băng đô treo tự
do bên dưới tay. Đưa khẩu trang ngang với mũi của bạn và kéo dây trên đeo qua đầu của bạn để
dây nằm trên đỉnh đầu của bạn. Kéo dây đeo dưới cùng qua đầu sao cho nó nằm ở gáy của bạn
• Tạo khuôn hoặc kẹp mép cứng theo hình mũi của bạn
• Kéo phần dưới của khẩu trang qua miệng và dưới cằm
• Miệng, mũi và cằm của bạn phải được che bởi khẩu trang
• Khẩu trang phải được ôm khít vào khuôn mặt của bạn và không có khe hở
Cách tháo khẩu tran
• Rửa tay bằng xà phòng và nước, hoặc sử dụng nước rửa tay trước khi tháo khẩu trang. Tránh
chạm vào mặt trước của khẩu trang. Mặt trước của khẩu trang được coi là bẩn. Chỉ chạm vào vòng/
dây buộc/dây đeo tai
• Vứt khẩu trang vào thùng rác

.
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• Rửa tay bằng xà phòng và nước một lần nữa, hoặc nếu không có nước, hãy sử dụng chất khử
trùng tay có cồn.
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