Hãy Lan Toả Niềm Vui, Đừng Truyền COVID
Các Cách Để Tự Bảo Vệ Chính Mình Và Người Thân Trong Mùa Lễ Này

Hãy đi tiêm ngừa, tiêm thêm liều hỗ trợ
nếu đã hội đủ điều kiện
Tiêm ngừa là cách tốt nhất để chấm dứt đại dịch và ngăn ngừa sự
nhiễm bệnh, nhập viện hoặc tử vong do COVID-19. Tiêm ngừa an
toàn, hữu hiệu và hoàn toàn miễn phí. Hãy tìm hiểu thêm về các
loại thuốc tiêm ngừa COVID-19 và vào trang mạng
sccFreeVax.org/vi hoặc MyTurn.ca.gov để lấy hẹn tiêm ngừa.

Hãy ở nhà nếu bị bệnh
Nếu cảm thấy không khoẻ, ngay cả khi chỉ có những triệu chứng
nhẹ (như đau họng, ho, sổ mũi), nên ở nhà, tự cô lập với người
xung quanh, và đi xét nghiệm. Hãy tải xuống tài liệu về xét
nghiệm và đọc về hướng dẫn xét nghiệm của chúng tôi.

Hãy Xét Nghiệm Trước Và Sau Khi Đi Xa Hoặc Có Họp Mặt
Trong Mùa Lễ
Cần biết trước khi đi xa. Hãy đi xét nghiệm 1-3 ngày trước khi có họp mặt gia đình, hoặc trước khi
đi xa, ngay cả khi không có triệu chứng. Xét nghiệm kháng nguyên có thể lấy 24 giờ trước khi họp
mặt hoặc đi xa. Xét nghiệm PCR cần lấy trong vòng 72 giờ - để có kết quả trước khi họp mặt hoặc đi
xa. Không cần trả lệ phí nào cả để được xét nghiệm. Hãy vào trang sccFreeTest.org/vi hoặc gọi số
(408) 970-2000. Có thể tìm hiểu thêm về các loại xét nghiệm COVID ở đây.
Cần biết sau khi trở về. Xét nghiệm sau khi đi nghỉ lễ về. Xét nghiệm lại 3-5 ngày sau đó.

Cần để ý thêm những điều sau:
Cẩn thận nếu có người trong nhóm chưa được tiêm ngừa (ví dụ, mang khăn che mặt, xã giao
ngoài trời, giữ các buổi họp mặt ngắn gọn).
Nên mang khẩu trang loại tốt, vừa vặn. Loại N95 và KN95 hoặc khẩu trang dùng trong phẫu thuật
có thể lọc siêu vi khuẩn và các hạt khí nhỏ tốt nhất.
Họp mặt ngoài trời hoặc tạo sự thông thoáng cho các khu vực bên trong nhà. Hãy đọc thêm tài
liệu về hệ thống thông gió.
Khởi động CA Notify (Hệ thống Thông Báo về việc có tiếp xúc với COVID-19 của tiểu bang
California). Yêu khách mời cũng làm như vậy.
Hãy xem thêm thông tin
từ Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu
Bang California

Hãy theo hướng dẫn hiện hành
của CDC về việc đi xa để giúp
ngăn chận COVID-19 lây lan

