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Cách để 

 
 
Mọi người ai cũng có thể giúp kiểm soát đại dịch COVID-19. Sử dụng hướng dẫn này để trở thành an toàn 
đối với COVID (COVIDSafe). 

 

1 Rửa tay của bạn 
Rửa tay là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia đình bạn khỏi bị nhiễm COVID-19.  

Vi-rút có thể lây lan từ những người hoặc bề mặt khác khi bạn: 

• Chạm vào các bề mặt không sạch, sau đó chạm vào mắt, mũi và miệng của bạn bằng tay chưa rửa 

• Chuẩn bị hoặc ăn thức ăn và đồ uống bằng tay chưa rửa 

• Hỉ mũi, ho hoặc hắt hơi vào tay và sau đó chạm vào người hoặc đồ vật khác 

2 Theo dõi khoảng cách của bạn 
Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho biết COVID-19 lây lan chủ yếu ở những 

người tiếp xúc gần (trong vòng khoảng 6 feet) trong tổng thời gian 15 phút hoặc lâu hơn. Bạn càng 

tương tác gần và lâu hơn với những người khác, nguy cơ lây lan COVID-19 càng cao – đặc biệt là ở 

những khu vực có luồng không khí hạn chế. Để thực hành giãn cách an toàn, hãy tránh xa những người 

khác không thuộc gia đình bạn ít nhất 6 feet (khoảng 2 sải tay) ở các không gian trong nhà và ngoài trời. 

3 Đeo khẩu trang 
Che mặt là bắt buộc ở Quận San Diego và Tiểu Bang California. Khẩu trang là một bước bổ sung để giúp 

ngăn cho mọi người khỏi bị nhiễm và lây lan COVID-19. CDC khuyến nghị đeo khẩu trang ở nơi công cộng, 

tại các sự kiện, buổi tụ họp và bất cứ nơi nào xung quanh những người khác. Để được bảo vệ tốt hơn, hãy 

chọn khẩu trang có nhiều lớp hoặc thêm nhiều lớp vật liệu để giữ an toàn cho bạn. Khi tất cả chúng ta đeo 

khẩu trang, chúng ta chăm sóc lẫn nhau và mọi người đều được bảo vệ. 

4 Hãy ở nhà nếu bạn bị ốm hoặc mới bị tiếp xúc 
Nếu quý vị bị COVID-19, có các triệu chứng như COVID-19, hoặc đã tiếp xúc gần với người bị COVID-19 và 

quý vị chưa được tiêm vắc-xin đầy đủ, điều quan trọng là phải ở nhà và tránh xa những người khác. Càng ít 

người xung quanh quý vị, khả năng lây nhiễm cho bạn bè, gia đình và cộng đồng của quý vị càng 

thấp. Khi nào quý vị có thể rời khỏi nhà và tiếp xúc với những người khác phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hãy 

tuân theo các khuyến nghị của CDC cho trường hợp của quý vị. 

5 Đi thử nghiệm 
Thử nghiệm COVID-19 cứu mạng sống bằng cách nhanh chóng và dễ dàng xác định những người bị nhiễm 
vi rút để đi điều trị và cách ly, do đó chúng giảm nguy cơ lây nhiễm cho những người khác. 

 

6 Tiêm vắc xin 
Tiêm phòng COVID-19 là một công cụ cần thiết để giúp chúng ta trở lại bình thường. Các nghiên cứu cho 

thấy vắc-xin COVID-19 ngăn cho bạn khỏi nhiễm vi-rút một cách hiệu quả và có thể giúp bạn không bị ốm 

nặng nếu bạn bị nhiễm COVID-19. Ngay cả sau khi bạn đã tiêm phòng, điều quan trọng là phải tiếp tục sử 

dụng tất cả các công cụ có sẵn để giúp ngăn chặn đại dịch này. 

 

Để biết thêm thông tin về vắc xin COVID-19, vui lòng truy cập: 

coronavirus-sd.com/vaccine 
18-03-2021 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/HealthOfficerOrderCOVID19.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/HealthOfficerOrder-Isolation.pdf

