VIRUS CORONA

COVID-19
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XÉT NGHIỆM VIRUS CORONA
Xét nghiệm COVID-19 được tiến hành dựa theo đánh giá của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Chúng tôi đang chủ động nỗ lực tìm kiếm các nguồn lực để xét nghiệm bổ sung.

Nếu quý vị cảm thấy bị bệnh, hãy ở nhà và tiếp tục theo dõi triệu chứng.
Nếu quý vị có các triệu chứng nhẹ cho đến vừa, hãy gọi bác sĩ để
bàn bạc xem quý vị có cần đến khám hay không. Hãy cho họ biết
nếu quý vị đã bị phơi nhiễm COVID-19.
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Nếu quý vị đang gặp các triệu chứng nghiêm trọng hoặc cần cấp cứu y tế, hãy liên hệ bác sĩ của mình hoặc gọi
911. Gọi trước cho khoa cấp cứu hoặc cho nhân viên 911 để cho biết về triệu chứng của mình và quý vị có bị
phơi nhiễm COVID-19 hay không.

Các Triệu Chứng Nghiêm Trọng gồm có:



Khó thở dữ dội
Đau hoặc cảm giác ngực bị đè ép liên tục




Chóng mặt, khó đứng dậy
Môi hay mặt tím tái

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Liên hệ bác sĩ đã ra lệnh xét nghiệm để biết kết quả.

Tiếp tục thực hiện ngăn chặn:

RỬA TAY
KHỬ TRÙNG CÁC
THƯỜNG XUYÊN
BỀ MẶT
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Nếu quý vị bị bệnh, hãy ở nhà cho
đến khi:
Không bị sốt ít nhất 72 giờ mà không cần dùng
thuốc
VÀ
Các triệu chứng khác đã cải thiện
VÀ
Đã qua ít nhất 7 ngày kể từ khi các triệu chứng
xuất hiện lần đầu tiên

www.chesco.org/coronavirus
Trong cơn khủng hoảng y tế công cộng đang diễn ra này, chúng tôi trân trọng sự kiên nhẫn của quý vị.
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