






















Chăm Sóc Bản Thân và Người Khác tại Nhà

Hạn chế tiếp xúc.
• Không tiếp đón khách.
• Giữ khoảng cách ít nhất 2 m (6 bộ) với người khác.
• Nằm ngược chiều nhau nếu bạn ngủ chung giường 
với người bị ốm hoặc ngủ trên ghế sofa.
• Cách ly người bị ốm với những người có nguy cơ 
mắc bệnh nghiêm trọng.

Nếu bạn hoặc một người trong nhà bị ốm:

Giữ vệ sinh.
• Ném khăn giấy vào thùng rác ngay sau khi sử dụng.
• Thường xuyên rửa tay, nhất là sau khi ho hoặc hắt hơi.
• Thường xuyên vệ sinh các bề mặt.
• Giặt khăn tắm, chăn ga và quần áo ở chế độ giặt ấm 
nhất có thể bằng chất tẩy rửa, sau đó hong khô hoàn toàn.
• Không dùng chung đồ dùng ăn uống với người khác và 
rửa sạch các đồ dùng này sau mỗi lần sử dụng.

Để biết thêm về cách làm chậm sự lây lan của 
COVID-19, hãy truy cập vào on.nyc.gov/coronavirus.

Che mũi và miệng.
• Dùng khăn che mặt để che mũi và miệng khi 
đứng cách người khác trong phạm vi 2 m (6 bộ).
• Dùng khăn giấy hoặc mặt trong khuỷu tay để che 
mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi.



Khi nào nên làm xét nghiệm 
COVID-19
Hãy làm xét nghiệm COVID-19 nếu quý vị:
• Có triệu chứng của bệnh COVID-19, bất kể tuổi 
tác, nghề nghiệp hay các bệnh mãn tính của quý vị
• Đã tiếp xúc gần với người được chẩn đoán bị 
bệnh COVID-19, bất kể quý vị có triệu chứng hay 
không
• Làm việc ở cơ sở nội trú tập thể (như viện 
dưỡng lão, nhà tạm trú hay cơ sở chăm sóc người 
lớn), bất kể quý vị có triệu chứng hay không

Để tìm nơi làm xét nghiệm gần quý vị,
xin truy cập nyc.gov/covidtest.
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