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COVID-19 (virus corona)

Làm thế nào để cách ly tại nhà

Tự cách ly y tế có thể giúp ngăn ngừa sự lây nhiễm 
bệnh, chẳng hạn như bệnh viêm đường hô hấp do virus 
corona chủng mới (COVID-19). Khi bị nhiễm bệnh, có 
một khoảng thời gian kể từ lúc bạn bị lây nhiễm cho 
đến khi bắt đầu cảm thấy có triệu chứng bệnh.  Thời 
gian này được gọi là thời kỳ ủ bệnh.

Có nguy cơ là bạn có thể truyền mầm bệnh trong thời 
kỳ ủ bệnh này, vài ngày trước khi khởi phát bệnh. Quan 
trọng hơn nữa là nếu như các triệu chứng bệnh khởi 
phát lúc bạn đang nghỉ tại nhà thay vì ở nơi công cộng, 
bạn sẽ không gây ra nguy cơ lây nhiễm cho người khác 
Tự cách ly là một biện pháp phòng ngừa làm giảm khả 
năng lây nhiễm virus sang người khác.

Hãy gọi 811 nếu như bạn đang có 
các triệu chứng

Khó thởSốt Ho

Làm thế nào để bảo vệ bản thân và 
những người khác

Rửa tay thường 
xuyên

Che miệng bằng 
mặt trong khuỷu 
tay khi ho/hắt hơi

Tránh sờ tay vào 
mắt, mũi và miệng

Ho vào khăn giấy 
và vứt ngay vào 

thùng rác 

Ở nhà nếu bạn bị 
bệnh

Tránh tiếp xúc với 
người bị nhiễm bệnh

Hạn chế tiếp xúc với những 
người khác

Đừng ra khỏi nhà trừ khi thực sự cần thiết, chẳng 
hạn như khi cần được chăm sóc y tế. 

Không đi học, đi làm, đến các khu vực công cộng 
khác hoặc sử dụng các phương tiện giao thông 
công cộng (ví dụ: xe buýt, taxi).

Sắp xếp để mua nhu yếu phẩm và vật dụng bằng 
cách giao hàng tận nhà để hạn chế tiếp xúc. 

Ở trong phòng riêng và sử dụng nhà vệ sinh tách 
biệt với những người khác ở cùng nhà, nếu có thể. 

Nếu cần phải tiếp xúc với những người khác, hãy 
giữ khoảng cách ít nhất 2 mét giữa bản thân và 
người khác. Hãy giao tiếp ngắn gọn và đeo khẩu 
trang 

Tránh tiếp xúc với những người có bệnh mãn tính, 
hệ miễn dịch bị suy giảm và người lớn tuổi.

Tránh tiếp xúc với vật nuôi nếu bạn sống cùng với 
những người khác cũng hay chạm vào vật nuôi.

•

Giữ tay sạch sẽ

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ít 
nhất trong 20 giây, và lau tay bằng khăn giấy dùng 
một lần hoặc khăn lau tay dùng nhiều lần, thay khăn 
ngay khi khăn bị ẩm ướt. 

Bạn cũng có thể chùi tay bị dính bụi bẩn bằng khăn 
ướt dùng một lần và sau đó sử dụng dung dịch rửa 
tay khô có cồn. 

Tránh sờ tay vào mắt, mũi và miệng. 

Ho hoặc hắt hơi vào mặt trong khuỷu tay của bạn 
hoặc vào khăn giấy.



 PrinceEdwardIsland.ca/covid19
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COVID-19 (virus corona)

Làm thế nào để cách ly tại nhà
Tránh tiếp xúc các vật dụng và bề 
mặt dễ bị nhiễm bẩn  

It nhất một lần mỗi ngày, làm vệ sinh và khử trùng 
các bề mặt mà bạn tiếp xúc thường xuyên, như nhà 
vệ sinh, tủ đầu giường, tay nắm cửa, điện thoại và 
remote điều khiển ti vi. 

Không dùng chung các vật dụng cá nhân với những 
người khác, chẳng hạn như bàn chải đánh răng, khăn 
tắm, khăn trải giường, dụng cụ ăn uống hoặc thiết bị 
điện tử.

Sử dụng các chất khử khuẩn gia dụng thông thường 
hoặc thuốc tẩy pha loãng (1 phần thuốc tẩy và 9 
phần nước) để khử trùng thường xuyên . 

Đặt các vật dụng bị nhiễm bẩn không thể làm sạch 
được vào thùng chứa có lót bao đựng, cột miệng bao 
giữ rác và vứt cùng với rác thải gia dụng khác.

Đậy nắp bồn cầu xuống trước khi xả nước.

Chăm sóc bản thân

Theo dõi các triệu chứng bệnh và nếu bạn bị ho, sốt 
hoặc có các triệu chứng hô hấp khác hãy gọi 811 để 
được đánh giá xem có cần làm xét nghiệm 

Nếu bạn đã liên lạc với 811 nhưng sau đó các triệu 
chứng của bạn trở nên tệ hơn, hãy gọi 811 một lần 
nữa để kiểm tra thêm. Nếu các triệu chứng trở nên 
nghiêm trọng hơn và bạn cần được chăm sóc y tế, 
hãy gọi 911.

Nghỉ ngơi, duy trì chế độ ăn uống cân bằng  dinh 
dưỡng và giữ liên lạc với mọi người bằng các thiết bị 
thông tin liên lạc.

Chuẩn bị sẵn sàng

Tại thời điểm này, Cơ Quan Y Tế Công Cộng Canada 
(PHAC) đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 
ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng là thấp đối với 
phần lớn dân số ở Canada, nhưng điều này có thể 
chuyển biến nhanh chóng. Có nguy cơ cao bị lây nhiễm 
và mắc bệnh nặng hơn đối với những người ở Canada: 

có tuổi từ 65 trở lên
có hệ thống miễn dịch bị suy giảm
có bệnh lý nền

Dưới đây là những cách quan trọng nhất mà bạn có 
thể tự bảo vệ mình và gia đình khỏi bị bệnh đường 
hô hấp, bao gồm cả bệnh do nhiễm COVID-19.

Lên kế hoạch đối phó với bệnh

Mua đủ thuốc theo toa

Dự trữ những thứ cần thiết nhưng nên tránh 
mua sắm quá nhiều do tâm lý sợ hãi

Biết cách chăm sóc người bị bệnh

Chỉ tiếp nhận thông tin đáng tin cậy

Giao tiếp, trao đổi thông tin với gia đình, bạn bè 
và hàng xóm

Kiểm tra các nguồn thông tin đáng tin cậy như 
trang web www.princeedwardisland.ca/covid19

Để có thông tin chính xác và được cập nhật đầy đủ
Nếu bạn có câu hỏi để tìm hiểu chung về 
COVID-19 hãy gọi 
Để truy cập thông tin mới nhất tại địa phương hãy vào trang web: 


