
•Chu‘n b� cho nh�ng l€n quý v� c€n ˝�n ti�p 
xúc tr�c ti�p vˆi b�nh nhân. 

•S�p x�p l�ch ˝�n nhà nh�ng ng˙�i m�c ho�c có 
th� m�c COVID-19 vào cu�i ngày. 

R�a tay thˆ�ng xuyên vˆi xà 
phòng và n˙ˆc ho�c s� d�ng 
dung d�ch r�a tay di�t khu‘n vˆi 
ít nh t 60% c•n. 
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COVID-19 Hˆˇng D˘n v� S�c Kh�e T�i Nhà/Ch˝m Sóc 
T�i Nhà 
Sau ˝ây là h˙ˆng dˇn dành cho nhân viên c˘a các c� quan ch�m sóc t�i nhà, s�c kh�e t�i nhà và ch�m sóc cu�i ˝�i ˝� s� 
d�ng khi giúp ˝ khách hàng ho�c b�nh nhân 
 nhà, giúp h	 ch�m sóc b�n thân hay cung c p ch�m sóc lâm sàng t�i nhà. 

Các b�nh nhân c�a 
quý v� có nguy c� 
m�c b�nh n�ng cao 
h�n nhng ngˆ�i 
khác. 
Nh�ng ng˙�i trên 65 tu�i và 
nh�ng ng˙�i có tình tr�ng y t� 
khác 
 b t c� ˝� tu�i nào có 
nguy c� m�c b�nh nghiêm tr 	ng 
do COVID-19 cao h�n nh�ng 
ng˙�i khác. 

Trˆˇc khi 
i làm 

L�p k� ho�ch trˆˇc 

N�u quý v� có nguy 
c� m�c b�nh cao 
h�n... 
N�u quý v� trên 65 tu�i, có 

Không 
i làm 
n�u quý v� b� 
†m. 

các b�nh tr�ng ho�c ˝ang 
mang thai, hãy xin ngh� 
�m ho�c ˝† ngh� ˝˙“c làm 
vi�c vˆi nh�ng khách hàng 
không b� b�nh COVID-19. 

Nh�c nh	 các thành viên trong h� gia 
ình 
˜ 
b o v� h˛ và ngˆ�i khác b�ng cách: •Lšp k� ho�ch ch�m sóc qua ˝i�n tho�i ho�c trò 

chuy�n qua video. 

•Ch�m sóc s�c kh�e 
      t‡ xa 

T�i n�i làm vi�c 

B o v� b n thân và ngˆ�i khác 

Tìm hi˜u các l°a ch˛n ch˝m sóc t˙ xa 

•Trò chuy�n qua video 

H�n ch� ng˙�i ˝�n th�m và không cho 
phép nhân viên hay thành viên trong gia 
˝ình b� �m ˝�n th�m vào th�i ˝i�m này. 

…eo kh�n v�i che m�t khi 
 bên ngoài 
c�ng ˝•ng. 

Che mi�ng và m�i khi 
ho và h�t h�i. 

Trao 
�i vˇi các thành viên trong h� gia 
ình v� cách 
h˛ có th˜ ng˝n ng˙a m�c và lây lan COVID-19. 

V� sinh và kh� trùng các b� m�t 

V� sinh các khu v�c th˙�ng xuyên 
ch�m vào vˆi kh�n lau kh� khu‘n 
ho�c các s�n ph‘m v� sinh khác. 

Ch t t‘y gia d�ng pha loãng có th� kh� 
trùng các b† m�t. Tr�n 1/3 c�c ch t t‘y vˆi 1 
gallon n˙ˆc ho�c 4 mu’ng cà phê ch t t‘y 
vˆi 1/4 gallon n˙ˆc. Không tr�n ch t t‘y vˆi 
các hóa ch t khác. 

Ki�m tra trang web c˘a Environmental �eo kh�u trang ph˘u thu�t. 
Protection Agency (C� Quan B�o V� Môi Ch	n kh‘u trang phˇu thušt, không ph�i 
Tr˙�ng), epa.gov/coronavirus ˝� bi�t thêm kh�n v�i che m�t, ˝� ˝˙“c b�o v� t�t h�n. 
thông tin v† các ch t kh� trùng. 



S� d“ng thi�t b� b o h� cá nhân 

Kh‘u trang ho�c m�t n� N95 

Áo choàng 

G�ng tay 

Kính b�o v� m�t 

N�u thi�u PPE: 

—u tiên áo choàng cho ch�m sóc c€n ti�p xúc 
nhi†u và ch�m sóc ph�i ti�p xúc vˆi các lo�i 
d�ch c� th� 

Chuy˜n giao k� ho�ch 
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T�i Nhà 

Làm vi�c vˇi b�nh nhân m�c COVID-19 

S�p x�p cho h	 s� d�ng phòng riêng và 
nhà v� sinh riêng, n�u có th�. 

N�u các thành viên trong h� gia ˝ình dùng 
chung không gian, hãy m
 c�a s� và bšt 
qu�t ˝� thông gió. 

…�m b�o rƒng t t c� m	i ng˙�i trong nhà 
có g�ng tay và kh‘u trang ho�c kh�n v�i 
che m�t. 

…† ngh� m�t thành viên trong h� gia ˝ình 
ho�c thành viên trong gia ˝ình kh�e m�nh 
ch�m sóc cho všt nuôi. 

G˛i 9-1-1 n�u b�nh nhân c˘a quý v� ho�c khách 
hàng g�p ph�i b t k⁄ tri�u ch�ng nào sau ˝ây: 

Môi ho�c Khó th	 Thay 
�i v� S†t cao 
m�t tái xanh nh�n th�c 

Cung c p thông tin v† b�nh truy†n nhi‹m, ch� 
th� tr˙ˆc và Physician Orders for Life-Sustain-
ing Treatment (POLST, Ch� Th� …i†u Tr� Duy Trì 
S� S�ng Dành Cho Bác S›) cho nhân viên ph�c 
v� khác n�u bi�t. …�i vˆi các nhà cung c p 
d�ch v� ch�m sóc y t�, c−ng c€n cung c p ch� 
th� c˘a bác s›. 

N�u ch�m sóc cho khách hàng ho�c b�nh 
nhân m�c COVID-19, quý v� ph�i chia s‰ tình 
tr�ng nhi‹m b�nh cho nhà cung c p d�ch v� 
ti�p nhšn và nhân viên ˝˙a ˝ón tr˙ˆc khi 
chuy�n giao. 

—u tiên kính b�o v� m�t và kh‘u trang 
cho ch�m sóc ˝�i m�t tr�c ti�p 

�˜ bi�t thêm thông tin 
Truy c�p doh.wa.gov/coronavirus ho�c coronavirus.wa.gov 

G˛i 
�n s† 1-800-525-0127 (nh n phím # ˝� yêu c€u d�ch 
v� thông d�ch) 

So�n tin nh�n Coronavirus–g�i ˝�n 211211 

DOH 820-088  Updated August 2020 Vietnamese Source: Washington State Joint Information Center 
…� yêu c€u tài li�u này 
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