Coronavirus(COVID-19)
Thực tế

Virus coronavirus mới (COVID-19) là một ổ dịch toàn cầu đã ảnh hưởng đến mọi người ở
nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Vào tháng Hai, Thị trưởng London Breed đã tuyên
bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương để tăng cường sự chuẩn bị ở San Francisco . Nếu
virus đến với cộng đồng của chúng ta. Sở y tế đang dẫn đầu các nỗ lực của thành phố,
và mọi người có thể làm theo những lời khuyên này để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bảo vệ

Chuẩn bị

 Hãy suy nghĩ về cách bạn và gia đình của bạn có
thể sẵn sàng, trong trường hợp bị bệnh
 Lên kế hoạch chăm sóc trẻ dự phòng trong
trường hợp bạn hoặc người chăm sóc bị bệnh

Rửa tay của
bạn

 Hãy chuẩn bị chắc chắn rằng bạn có một nguồn
cung cấp tất cả các loại thuốc thiết yếu cho gia
đình của bạn
 Hiện tại không có khuyến cáo nên đeo khẩu

Che lại
khi ho

trang để phòng bệnh

Biết sự thật

 Rủi ro đối với COVID-19 dựa trên việc đi lại, tiếp
xúc với vi-rút. Không có chủng tộc, sắc tộc hay
nhóm văn hóa có nhiều nguy cơ hơn.

Ở nhà nếu
bệnh

Trích ngừa
cúm

 Các triệu chứng phổ biến nhất của COVID-19
là sốt, ho và khó thở. nếu bạnđã đi du lịch đến
một quốc gia / khu vực có các trường hợp nhiễm
vi-rút mới và bạn phát hiện các triệu chứng, gọi
cho bác sĩ và nói với họ về các triệu chứng của
bạn và du lịch gần đây.
 Nếu bạn có thắc mắc, hãy tìm thêm thông tin tại
sfdph.org hoặc gọi số 311.

Nhắn tin COVID19SF gửi 888-777 để biết
thông báo chính thức về coronavirus.

