
Cá c ph ư ơ n g t iện  r iên g củ a  qu ý vị

Có n h iề u p h ư ơ n g t iệ n  có  t h ể giú p b ả o vệ q u ý vị và gia đ ìn h  ch ốn g COVID-19. 
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 Cộng đồng quý vị có thể yểm trợ lẫn nhau. 

 Gọi số 8-1-1 hoặc nói chuyện với chuyên viên chăm sóc sức khỏe về các mối lo ngại 
của quý vị.

22 Tháng Tư, 2022Bấm vào mỗi phương tiện ở trên để tìm hiểu thêm hoặc xem trang sau.

Quý vị có thể quyết định sử dụng các phương tiện này như thế nào và khi nào sử dụng trong
khi bảo đảm là quý vị giúp cho sức khỏe thể chất và tâm thần chung của mình. 

Điều quan trọng cần nhớ là COVID-19 là một trong nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe 
chúng ta. Các phương tiện sau đây cũng có thể giúp ngừa được các chứng bệnh khác.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-improving-indoor-ventilation.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/hand-washing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/cleaning-and-disinfecting
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
http://bccdc.ca/covid19treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://bccdc.ca/covid19vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-improving-indoor-ventilation.html
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https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-improving-indoor-ventilation.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/hand-washing
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http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/cleaning-and-disinfecting
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22 Tháng Tư, 2022Muốn biết thêm chi tiết về COVID-19, hãy đến bccdc.ca
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Hã y xe m  cá c p h ư ơ n g t iệ n  n à y

Chủng ngừa đầy đủ, kể cả liều tăng cường, sẽ giúp quý vị được bảo vệ có hiệu 
quả nhất để chống lại bệnh tình nghiêm trọng vì COVID-19 và các biến thể của 
siêu vi khuẩn này.

Hãy đeo mặt nạ tại những chỗ đòi hỏi phải đeo nếu quý vị bị bệnh và không 
thể tránh xa người khác, và nếu quý vị muốn thì cứ đeo mặt nạ.

Gặp nhau ngoài trời, mở cửa sổ và cửa ra vào để có không khí trong lành tràn 
vào nhà và nếu được, hãy gắn các hệ thống thông hơi và lọc không khí hữu hiệu.

Rửa tay bằng xà bông và nước hoặc thường xuyên dùng thuốc khử trùng tay, 
chẳng hạn như trước khi ăn và sau khi ra những chỗ công cộng hoặc cầm 
chung vật dụng với người khác.

Lau chùi đều đặn những thứ dùng chung hoặc đụng chạm thường xuyên, 
chẳng hạn như công tắc mở đèn, nắm đấm cửa, điện thoại di động, bề mặt 
quầy và bồn cầu.

Nếu quý vị muốn áp dụng thêm những biện pháp khác, hãy nghĩ đến việc gặp 
gỡ ít người hơn, giữ khoảng cách với nhau, đeo mặt nạ (khẩu trang) và gặp 
nhau ngoài trời nếu có thể được.

Có những chọn lựa để điều trị COVID-19 cho một số người có thể có nhiều rủi ro 
bị nhiễm COVID-19 nặng hơn. Hãy xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không tại 
BC Gov website.

Có những bộ thử nghiệm miễn phí tại các nhà thuốc tây và trung tâm thử 
nghiệm nếu quý vị có triệu chứng. Thử nghiệm sớm có thể giúp quý vị nhờ 
điều trị nhanh chóng.

http://www.bccdc.ca/
http://bccdc.ca/covid19vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-improving-indoor-ventilation.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/hand-washing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
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https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/when-to-get-a-covid-19-test
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