
▪ Cần phải bắt buộc cách ly (isolate) – đã được xác nhận hoặc bị 

nghi ngờ nhiễm COVID-19; HOẶC

▪ Cần phải tự cách ly (quarantine) – đã được xác định là một mối

liên hệ gần gũi của người nào đó có kết quả xét nghiệm dương 

tính với COVID-19;

▪ VÀ có thể sinh hoạt độc lập.

To learn more about Coronavirus, visit coronavirus-sd.com 

CÁCH THỨC ĐỂ TRUY CẬP
Những người đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào trên đây nên tham khảo ý 

kiến bác sĩ để xem liệu họ có đáp ứng tất cả các yêu cầu để đủ điều kiện 

lưu trú hay không. Cần có giấy giới thiệu từ nhà cung cấp dịch vụ y tế để 

tham gia. Cá nhân không có nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể gọi 2-1-1 

để được kết nối với nhà cung cấp dịch vụ y tế gần nơi của họ.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Chương Trình Lưu Trú Tạm Thời được thực hiện với sự hợp tác của các 

khách sạn địa phương. Phòng ở thoải mái, sạch sẽ và an ninh, khách 

hàng được cung cấp ba bữa ăn hàng ngày trong thời gian lưu trú. Dịch 

vụ giặt là, dọn rác và các tiện nghi dành cho khách hàng cũng có sẵn.

DỊCH VỤ SỨC KHỎE
Kiểm tra sức khỏe hàng ngày được thực hiện cho mỗi phòng bởi các 

chuyên viên điều dưỡng. Việc kiểm tra được hoàn thành qua điện thoại 

hoặc gặp trực tiếp nếu cần thiết. Khách hàng cũng được tiếp cận với các 

dịch vụ sức khỏe hành vi.

Quận San Diego 
Ứng Phó Khẩn Cấp Với Bệnh Do Virus Corona 2019 (COVID-19)

08-14-2020

Chính quyền Quận San Diego có một Chương Trình Lưu Trú Tạm Thời

dành cho những cá nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và không có nơi để

cách ly hoặc kiểm dịch an toàn. Họ có thể đủ điều kiện cho chương trình nếu:

Chương Trình Lưu Trú Tạm Thời

www.coronavirus-sd.com
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

http://www.corona.com/

