
 

Bạn nhận được tài liệu này vì bạn đã được lệnh phải cô lập hoặc cách ly ở nhà của mình. Bạn phải tuân thủ các 

bước dưới đây cho đến khi kết thúc quá trình cách ly hoặc cô lập, khi đó bạn có thể khôi phục các hoạt động bình 

thường của mình.  

  

Ở nhà 

Bạn phải ở nguyên trong nhà của mình. Không được ra ngoài trừ khi có tình huống khẩn cấp buộc bạn phải sơ tán 

(ví dụ như cấp cứu y tế, nhà của bạn bị cháy). Nếu xảy ra, hãy đeo khăn che mặt hoặc khẩu trang nếu có thể. 

  

Không mời khách vào nhà 

Trong thời gian cô lập hoặc cách ly, không được cho người khác vào nhà của bạn. Đó có thể là bạn bè, gia đình, 

hàng xóm hay chủ nhà/nhân viên dọn dẹp căn hộ. 

  

Giao hàng 

Bạn có thể đặt hàng giao tới nhà của mình, nhưng chỉ được phép làm vậy nếu bạn không tiếp xúc với người giao 

hàng. Hàng giao phải được để ở bậc cửa của bạn. 

  

Tách biệt bản thân với những người khác ở nhà 

Bạn nên ở trong phòng riêng và tránh xa những người khác trong nhà càng nhiều càng tốt. Bạn nên sử dụng phòng 

tắm riêng nếu có. Khi ở trong cùng phòng, hãy đeo khăn che mặt hoặc khẩu trang nếu có thể. 

  

Theo dõi các triệu chứng của bạn 

Làm theo hướng dẫn tự theo dõi. Nếu bạn có thắc mắc hay bị ốm, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe của mình. 

  

Gọi 911 nếu bạn gặp tình trạng y tế khẩn cấp 

Nếu bạn gặp tình trạng y tế khẩn cấp, hãy gọi 911. Nói với điều phối viên là bạn có lệnh cô lập hoặc cách ly từ Cơ 

Quan Y Tế Công Cộng Quận Sacramento. Nếu xe cứu thương tới nhà bạn, hãy đeo khăn che mặt hoặc khẩu trang 

nếu có thể. 

  

Che miệng khi ho và hắt hơi 

Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi, hoặc là bạn có thể ho hoặc hắt hơi vào tay áo. Bỏ khăn giấy 

đã qua sử dụng vào thùng rác có túi lót và rửa tay ngay lập tức bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. 

  

Rửa tay 

Rửa tay thường xuyên và thật kỹ bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Bạn có thể sử dụng cồn xịt khử trùng 

tay nếu không có xà phòng và nước và nếu không thấy tay bị bẩn. Tránh chạm tay chưa rửa sạch vào mắt, mũi và 

miệng. 
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