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CÁC CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ COVID-19 CỦA GREATER CINCINNATI
Vào thời thông tin thay đổi nhanh chóng, điều quan trọng là phải làm theo các quy định để bảo vệ
lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe của chúng ta
Khu vực của chúng ta có lịch sử hợp tác trong các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe và chăm sóc
sức khỏe. Đợt bùng phát COVID-19 không phải ngoại lệ. Thông qua Liên Minh Ứng Phó Thảm
Họa Greater Cincinnati (Greater Cincinnati Disaster Preparedness Coalition) của The Health
Collaborative, chúng tôi có thể tạo điều kiện cho sự điều phối và hợp tác trong khu vực giữa tất
cả các thành viên của Liên Minh để ứng phó COVID-19.
Để đảm bảo sự an toàn của bệnh nhân và cư dân trong khu vực của chúng ta, vui lòng tuân thủ
các quy định bên dưới. Việc này là rất quan trọng để các bệnh viện của chúng ta không bị quá
tải và các bệnh nhân dễ bị tổn thương nhất có thể được điều trị trước tiên. Nhiều người có các
triệu chứng nhẹ sẽ không cần phải xét nghiệm và sẽ được hướng dẫn ở nhà và tự cách ly.
Nếu quý vị có các triệu chứng và nghi ngờ mình đã phơi nhiễm:
•
•

KHÔNG đến Khoa Cấp Cứu để xét nghiệm.

•

Hãy liên hệ Bác Sĩ Chăm Sóc Chính của quý vị.

•

Nếu quý vị không có bác sĩ chăm sóc chính, hãy gọi cho trung tâm chăm sóc khẩn cấp gần
nhất.

•

Nếu quý vị đủ điều kiện xét nghiệm – Bác Sĩ của quý vị sẽ cung cấp thêm hướng dẫn.
Quý vị sẽ KHÔNG được xét nghiệm nếu không có giấy giới thiệu của Bác Sĩ. Cần phải đặt
hẹn đối voới tất cả xét nghiệm COVID-19. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Bác Sĩ

Chăm Sóc Chính của quý vị hoặc trung tâm chăm sóc khẩn cấp gần nhất. Một lần nữa,
không đến bệnh viện nếu không có giấy giới thiệu xét nghiệm của Bác Sĩ.
Việc quan trọng nhất mà cư dân Greater Cincinnati cần làm là tiếp tục thực hiện các biện
pháp phòng bệnh:
•

Thực hiện theo các thủ tục giữ khoảng cách xã hội được đặt ra bởi các chính quyền địa phương
và tiểu bang.

•

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.

•

Dùng khuỷu tay hoặc bắp tay che khi ho hoặc hắt hơi.

•

Nghỉ làm/ nghỉ học/ ngưng tham gia các hoạt động nếu quý vị cảm thấy không khỏe.

•

Nếu quý vị là người có nguy cơ, vui lòng xem lại các biện pháp đề phòng bổ sung này.
Để biết thêm thông tin về COVID-19, hãy truy cập: https://healthcollab.org/covid-19/
-###Giới Thiệu Về The Health Collaborative: The Health Collaborative là một tổ chức phi lợi nhuận
đi đầu về những cải thiện dựa trên dữ liệu, dẫn đến mọi người khỏe mạnh hơn, sự chăm sóc tốt
hơn và chi phí thấp hơn. Để biết thêm thông tin về The Health Collaborative, hãy truy cập
healthcollab.org

